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KRISLAI
Spekuliuoti Nereikia.

Pati Yra Maža,—Bet 
Didelė Pavergėja.

Savižudžiu Svajonės.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Angliškai kalbančių blokas 
išstūmė Tarybų Sąjungos de
legaciją iš Jungtinių Tautų Or- 
g a n i z a c i jos konferencijos. 
Turčių spauda ir džiaugiasi ir 
nuogąstauja.

Didžiuma laikraščių rašo, 
kad tai tik laikinai, kad Tary
bų Sąjungos delegacija grįš 
atgal. Betgi, jeigu angliškai 
kalbančių imperialistų blokas 
organizuotai, anti-tarybiškai 
veiks ir ateityje, tai kokis 
da išrokavimas Tarybų 
jungai, Lenkijai ir kitoms 
lims ten dalyvauti?

ta-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopi ja 5c
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Amerika Siūlo Tarptautinę 
Atomų Jėgos Kontrolę, bet 

Pasilaiko Atom - Bombas
Washington. — Ameri

kos valstybės departmentas 
pasiūlė įsteigti tarptautinę 
komisiją atominės jėgos 
k o n t rolia^imui pasaulyje, 
bet reikalavo per tam tik- 

‘ I ra laika palikti tik Ameri- 
ikos rankose atominių bom
bų sekretus. Sako, tarptau- 

itinė komisija, vadinama 
j Atominio Išvystymo Valdy- 

lio okupavus, visur durtuvų hųba, veiktų Jungtinių Tautų 
viešpataų- j Organizacijos žinyboje ir 
-v 1 ' i' kontroliuotų atom - bombi- 

britai ’nio metalo uraniumo kasyk-

Jėjo i madą, kad Jungtinių 
tautų 

“mažų
Tokiais !

Tautų Organizacijoj 
pavergėjai nori būti 
tautų apgynėjais.” 
skelbiasi Amerikos imperials-] 
tai, tokiais skelbiami ir Angli
jos toriai.

Anglijos armija pusę pašau

karo laivų ugnimi 1 
ja ir tai skaitosi “mažų tautų 
laisvė.” Tokią “laisvę 
duoda Indijai, Indonezijai, In-pas įyairiuose kraštuose. 
do-Chinams, Palestinai, Grai- . _ . .
kijai ir kitoms šalims! J Valstybes depaitmentas

★ ★ ★ ! atmetė reikalavimą už-
Kiti patys pavirto “mažo- draust (Amerikai) atomi- 

mis tautomis.” Ypatingai llo- 
landijos atstovas Van Klef-| 
fens kiekvienoj kalboj net po 
kelis kartus kartojo: “aš ma-1 
žos tautos atstovas.”

Taip, Holandija yra tik i 
kaip pusė Lietuvos, bet ji tu
ri apie 10,000,000 gyventojų. 
Vienok Van Kleffens “pamir
šo.” kad Holandija turi milži
niškas kolonijas, vien Indone
zija užima 735,168 ketvirlai- 
niškas mylias ir turi apie 70,-' Pagal dar nepilną balsų su- 
000,000 gyventojų! Holandija skaitymą, 
turi ir daugiau dar kolonijų. I 282,378 balsus, o demokrati- 
daiktą sudėjus, tai ji yra di
delė valstybė!

Gi Holandijos valdonai In- Prezidentinių rinkikų (elek- 
doneziją nedalinama įįorių) esą Peronui užtik-

irinta 216, o užtektų 189.
Perono kandidatai išrinkti 
ir visų'14 provincijų guber
natoriais.

doneziją skaito i 
savo dalimi. Kada ten žmonės 
sukilo kovai už atsiskyrimą, 
tai holandai net britus pasi
kvietė karui, kad tik nepasi
likti be Indonezijos.

Sotinsimo Taryba be Thomas Išrinktas CK) Auto
Gromyko Svarstys 

Irano Klausimą
Unijos Vice-Prezidentu, 
Addes Sekr.-Iždininku

FAŠISTINIS DIKTATORIUS 
PERON IŠRINKTAS AR
GENTINOS PREZIDENTU
Buenos Aires. — Esą pa

tikrinta, kad fašistinis dik
tatorius pulkininkas Juan 
D. Peron išrinktas Argen
tinos prezidentu 6 metams.

Peron gavęs 1,-

nių žmonių kandidatas dr. 
Jose Tambormį— 1,023,938.

La Guardia Išrinktas 
Generaliu UNRRA 

Direktorium

nių ginklų dirbimą. Jung
tinės Valstijos tuo tarpu ne
žada parodyti slaptas savo 
atomines žinias Jungtinių 
Tautų Organizacijai. To
kias žipįas, girdi, tik pa
laipsniui Amerika galės 
perleisdinėt kitoms tau
toms, iki tarptautinė komi
sija bus pasiruošus visus to
kius sekretus perimti.

Kol Amerika turės ato
minių slaptybių monopolį, 
tai tik pagal tam tikrus lei
dimus bus skiriamos nepa
vojingos atominės medžia
gos medikaliams, moksli
niams ir pramoniniams rei
kalams.

Kongresas Įkaitino 
Fašizmo Priešų Va

dą Dr. Barsky

finansines
- Fašisti-

Irano Ambasadorius Kviečiamas 
“Aiškint Dalykus^ Nors Jis 

Negavo Naujų Oficialių Žinių

atsa- 
jam

Senasis sekretorius - • v 
1Z

Kada kovo 27 d. Įvyko kri- 
zis Jungtinių Tautu Organiza
cijoj, tai tą dieną Daily News 
parašė redakcinį apie tą or
ganizaciją ir atominę bombą.

Kas liečia J, T. O., tai tik 
pasityčiojo, ją . pavadinant 
“you know,” bet has dėl ato
minės bombos, tai rašo:

“Mes žinome, kaip ją 'pa
gaminti... Mes gaminame 
atomines bombas ir krauname 
Į sandėlius... Turime ir prie
mones nuvežti, tai ‘B-25’ lėk-___ ___ z.__ _________  ___
tuvus. . . Gal būti greitai," 1 šaukė į visas šalis, net į Ar-| 
rasime būdus, kad kur nbrs gentiną, kad teiktų maisto 
Amerikoje paspausime guziką baduoliams Europoj ir Ry- 

nu- tų 
Sta-:sako neturinti tam maisto.

Atlantic City, N. 
Tarptautinės pašalpų 
nizacijos UNRRA 
rencija išrinko generaliu jos 
direktorium F. La Guardią, 
buvusį New Yorko miesto 
majorą. La Guardia atsi-

Washington. — Kongresi
nis komitetas, tyrinėjąs ne
va prieš-amerikinius judėji
mus, buvo įsakęs Bendram 
Prieš-Fašistinių Pabėgėlių 
Komitetui, kad pristatytų 
savo knygas ir 
atskaitas. Prieš
nio Komiteto pirmininkas 
dr. Ed. K. Barsky atmetė 
reikalavimą to fašistuojan- 
čio kongresinio - komiteto, 
kuriam vadovauja Kanki
nas ir Wood. Tuomet Ran- 
kino-Woodo komitetas įtei
kė skundą prieš dr. Barsky 
ir 15 jo bendrų prieš-fašis- 
tinių veikėjų, ir kongresma- 
nai 339 balsais prieš 4 nu
tarė, kad Barsky paniekinęs 
Rankino komitetą, taigi ga
li būti nubaustas.

orga- 
konfe- Kainą Administracija 

Pabrangina Mėsą

ir atominė raketa tiesiai 
kris ant Leningrado ar 
lingrado...”

kraštuose. Argentina

SOVIETAI NEPRALEIDĘ 
mes| AMERIKOS LĖKTUVO

Seoul. — Karine Soviėtų 
j vyriausybė šiaurinėje Korė
joje nedavė leidinio Ameri- 

keta nukris ant Chicagos, Bos-i^os lėktuvui nusileisti į te- 
tono ar New Yorko... Mes naitinį Heijo miestą, 
maname, kad tai būtų šiurkš- 

New |

“Bėda tik 
ant visados 
atominės 
kais. . . Gali ateiti diena, kad i 
Leningrade ar Stalingrade. . . ! 
paspaus guziką ir atominė ra-

tame, 
vieni 

bombos

kad
nebūsime |

savinin-1

tus triksas Bostonui ar 
Yorkui.”

būtųTokias 
pavadinti 
Bet, matote, jos ne vien genia, 
bet ima viršų ant sveiko mas
tymo. Vietoj padėti toms pa
stangoms, kurios dedamos, 
kad išvengus karų, kada pa
darius juos negalimus, tai tik 
galvoja, kaip sugriauti Lenin
gradą ir Stalingradą, 
miestus, prie kurių buvo 
vota mūsų pergalė!

mintis galima 
saužudžių mintimis!

Seoul, Korėja. — Tęsiasi 
derybos tarp sovietinių ka
rininkų iš šiaurinės Korė
jos ir Amerikos oficierių iš 
pietinės to krašto dalies.

tuos 
iško-

I Maskvą išvyko Jungtinių 
Valstijų naujas ambasadorius 
generolas W. Bedell Shiith. 
Jis jau kelyj būdamas pradė
jo daryti užpuolimus ant Ta-

Washington. — Kainų 
Administracija nutarė “šiek 
tiek” pakelti kainas daugu
mai kiaulienos ir kokiam 
trečdaliui jautienos. To
liau bus pabranginta ver
šiena ir aviena. Sako, pa
branginimų “reikią” todėl, 
kad skerdyklų darbininkai 
ir mėsos pjaustytojai išrei
kalavo pridėt jiem uždarbio.

New York. — Jungtinių 
Tautų S a u g u m o Taryba 
slaptame posėdyje ir be So
vietų delegato dalyvavimo 
kovo 28 d. svarstė Irano-So- 
vietų santykius ir vėl pa
kvietė Irano ambasadorių 
Husseiną Alą į viešą tary
bos susirinkimą Hunter Ko
legijoj kovo 29 d.

V i e š a j am susirinkimui 
skirta svarstyt ginčus tarp 
Irano ir Sovietų Sąjungos 
vis tiek, ar Sovietų delega
tas dalyvautų ar ne. 
no ambasadorius Ala 
kinėsiąs į statomus 
klausimus.

Sovietų delegatas, amba
sadorius Andrius Gromyko 
apleido Saugumo Tarybos 
posėdį kovo 27 d., kada 
dauguma delegatų, vado
vaujant Amerikos valstybės 
sekretoriui Byrnesui, atme
tė Sovietų Sąjungos prašy
mą atidėt Irano klausimo 
svarstymą iki balandžio 10 
d. Pakviestas tada Irano 
ambasadorius pasakė de- 
klamatorišką kalba su viso
kiais įtarimais prieš Sovie
tus.

Atsišauksią į Staliną ir 
Ghavamą

New» Yorko Times repor
teris sužinojęs, jog bus pa
siūlyta Saugumo Tarybai 
atsišaukt į Sovietų premje
rą ‘Staliną ir į Irano prem
jerą, Ghavamą, prašant ži
nių iš abiejų pusių apie da
lykų eigą Irane. Sakoma, 
Amerikos ir Anglijos dele
gatai remsią tą pasiūlymą. 
Belaukiant Stalino ir Gha
vamo atsakymų, Saugumo 
Taryba, esą, pertrauks ira- 
niškojo ginčo svarstymą, 
bet jei Stalinas ir Ghavam 
neatsakytų iki sekamos sa
vaitės pusės, tai taryba i.m-

tų visa plotme spręsti Ira
no klausimą.

Nėžiną Irano Premjero 
Ghavamo Nuotaikos

Byrneso komanduojama, 
Saugumo Tarybos dauguma 
n e p a s i t ikejo sovietiniais 
pranešimais, kad dalykai 
vyksta pagal susitarimą 
tarp Irano valdžios, ir Sovie
tų Sąjungos. Bet tarybos 
delegatų dauguma nežinan
ti, “kur iš tikrųjų Ghava- 
mas stovi.” O nežinant 
premjero nuotaikos, keblu 
būtų daryti paliečiančius 
Iraną tarimus, pasiremiant 
vien tik jo ambasadoriaus 
Husseino Alos pasakoji
mais.
Irano Ambasadorius Nega

vo Naujų Patvarkymų 
Irano premjeras Ghavanį 

koyo 23 d. užreiškė, kad jo 
valdžia nedavė įgaliojimo 
savo ambasadoriui Hussei- 
nui Alai kelti bet kokius 
skundus prieš Sovietų Są
jungą. Kartu Ghavam sa
kė, kad jam nesvarbu, jei 
Irano klausimas taryboje 
bus atidėtas. Tačiau Ira
no ambasadorius kovo 27 d. 
reikalavo būtinai tuojau 
spręsti tą klausimą.

Lenkijos delegatas Oska
ras Lange tada užklausė 
I r a no a m b asadorių: Ar 
tamsta gavai naujų žinių 
bei patvarkymų' nuo savo 
valdžios?

Ant rytojaus Irano amba
sadorius per savo sekreto
rių G. A. Aramą atsakė, 
kad jis negavo jokių naujų 
patvarkymų nuo savo val
džios, . Iš to suprantama, 
kad Irano ambasadorius tik 
pats sauvališkai priešinosi 
Sovietų reikalavimui atidė
ti Irano klausimą.

SOVIETAI NESITRAUKIA IŠ 
J. TAUTŲ ORGANIZACIJOS

t

Premjeras Ghavam Nesikal
ba su Spaudos Reporteriais

Cleveland, -r- Demokra
tas senatorius Tom Connal
ly sakė, Ameriką turi sau 
pasilaikyti atimtas iš japo
nų salas.

ORAS. — Bus apsiniaukę

rybų Sąjungos.
Nežinia, kiek “gero” Ame

rikos ir Sovietų Sąjungos san
tykiams ghli pasitarnauti to
kio nusiteikimo žmonės?

Iran. — Irano premjeras 
Ghavam jau ketvirtą dieną 
nesutiko priimti laikraščių 
reporterių. Jis sakė, jog 
“perdaug užsiėmęs” ir netu
ri laiko su jais kalbėtis.

New York.—rSovietų am
basados narys spaudos sky
riuje, Viktoras ’ Ulančevas 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjun
ga jokiu būdu nesitraukia 
iš Jungtinių Tautų Organi
zacijoj. Jis sakė: Sovietų 
delegatas Gromyko tiktai 
ryšium su Irano klausimu 
išėjo iš Saugumo Tarybos 
posėdžių. “Bet Gromyko ne
išėjo iš Jungtinių Tautų Or- 
g a n i z a c įjos, — pareiškė 
Ulančevas. — Rusija neat-

Atlantic City, N. J. — R.
J. Thomas tapo išrinktas dininkas George F. Addes 
CIO Automobilių Darbinin- vienbalsiai išrinktas naujai 
kų Unijos vice-pirmininku. tarnybai prieš Jacką Li- 
Jis laimėjo prieš Melviną vingstoną, Reutherio kan- 
Bishopą, Walterio Reuthe- didatą.
rio kandidata, 4,472 balsais Thomas ir Addes (šiuos 
prieš 3,916. 'žodžius berašant) xtikisi,

Diena pirmiau menševi- kad jų kandidatas R. T. Le
kuojančio Reutherio rėmė- onard taps kitu vice-pirmi- 
jai per nepaprastą susimo- ninku, 
bilizavima ir kai kurias' 
staigmenas išrinko Reuthe
rį nauju unijos pirmininku , 
vieton R. J. Thomaso, pi r-' 
mininkavusio per aštuone-: 
tą metų. Bet Reutheris I 
tiktai 124 balsų dauguma I 
laimėjo. Viso gi buvo pa
duota 8,830' bėflsų.

Progresyvis delegatų blo
kas, kuriame - komunistai 
turi daug įtakos, remia 
Thomaso - Addes kandida
tus. Nors Ęeutheris dabar 
užima pirmininko vietą, ta
čiau progresyviai unijos 
centro tvadai turėsią didelę 
daugumą prieš Reutherį.

Trumanas Užgiria
Byrneso Veiksmus

WASHINGTONO VALDOVU 
UŽSISPYRIMAS PRIEŠ 

SOVIETU SĄJUNGĄ

Prieš Sovietus Washington.— Iš Sovietų 
oficialių pranešimų buvo 

i suprantama, kad jie at- 
Washington. —_preziden- įšauks visą savo kariuomenę 

tas Trumanas sake spaudos Jš Irano iki balandžio 10 d. 
atstovams, kad jis pilnai už
giria savo valstybės sekre
toriaus Byrneso kietą nusi
statymą prieš Sovietus Ira
no klausime. Trumanas pa
reiškė, jog Byrnes su jo ži
nia ir pritarimu reikalauja, 
kad Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba tuojau svarstytų 
Irano - Sovietų santykius.

Prezidentas netiki, kad 
Sovietų Sąjunga trauktųsi 
iš Jungtinių Tautų Organi
zacijos, nors Sovietų dele
gatas Gromyko apleido to
kius tarybos posėdžius, ku
rie. liečia Irano ginčą.

Tačiaus prez. Trumanas ir 
jo valstybės sekretorius 
Byrnes spyrėsi, kad Jungt. 
Tautų Saugumo Taryba 
tuojau svarstytų Irano da
lykus.

Jiedu paneigė Sovietų 
prašymą palaukti iki bal. 
10.

Maskva Mato Augantį 
Amerikonų-angly Bloko 
Priešingumą Sovietam 1,1

Trumanas paskyrė 
tarv-

Prez 
nuolatinę apsigynimo 
bą iš 10 generolų.

Kelia ir Chinijoje 
Trukšmą dėl “Šnipų”'

simetė nuo pačios Saugumo 
Tarybos.”

Sovietų delegato pava
duotojas profesorius Boris 
Stein dalyvauja Saugumo 
Tarybos žinovų komiteto 
susirinkimuose dėlei parla
mentarinių taisyklių išdir
binio tarybos posėdžiams 
vesti. Sovietų armijos ir 
laivyno atstovai turėjo susi
rinkimą su kitais tarybos 
Karinio štabo Komiteto na
riais.

Shanghai. — Amerikonų 
i armijos seklių'skyriaus at
stovas Chinijoj pranešė, 
kad jie suėmė vieną ameri- 

1 konų samdomą civilį rusą. 
Tai todėl, ka£ tas rusas 
žiūrinėjęs nusileidusį ame
rikinį lėktuvą. Pasakoja- j 
ma, būk pas jį radę slaptų I 
dokumentų. *

Maskva, kovo 29. — Kad 
įjungt. Tautų Saugumo Ta
pyba atmetė Sovietų prašy- 
Ima atidėti , Irano skundo 
svarstymą, tatai Maskvoj 
laikoma didėjančiu Ameri
kos - Anglijos bloko nusi
teikimu prieš Sovietų Są
jungą, kaip rašo United 
Press. Nes Sovietų prašy
mas atmestas per ameriko
nų - anglų delegatų užsi
spyrimą.

STENGIASI SULAIKYT 
MAINIERIŲ STREIKĄ

ii

Washington. — Darbo de-
i p a r t m e n t o s ekretorius
• Schwellenbach darbuojasi, 5

Irano Žandarai į Sovietų 'Į‘ad būtų išvengta, minkštų-. .
Apleidžiamas Vietas W --- r—

Teheran, Iran. — Irano
valdžia, sakoma, nesiunčia < Rl° 1 pirmadienį, 
tuojau savo kariuomenės į' 
vietas, ' kurias apleidžia 
Raudonosios Armijos jun
giniai; užtat ji siunčia ame-

I jų angliakasyklų streiko, 
kuris skelbiamas pradėt 
nuo vidunakčio iš sekmadie-

Roma. — Amerikos - An
glijos karininkai gesinan
čiai įspėjo Jugoslaviją, kad 

rikonu išlavintus žandarus, nemėgini peržengti pažy- V • j • t •metą liniją Triesto srityje.
NEVA LIBERALAS GRAIKUOS PREMJERAS GEIDŽIA 

KAD ANGLŲ ARMIJA DAR PASILAIKYTŲ GRAIKIJOJ
Athenai, Graikija.—Grai

kų premjeras Th. Sofulis 
p#a reiškė spaudos atsto
vams, kad Anglijos kariuo
menė neturėtų pasitraukti 
iš Graikijos tuojau po rin
kimų, kurie įvyks šį 
dieni. Girdi, dar

anglų armijos tvarkai pa
laikyti tūlą laiką po rinki
mų. Sofulis, dešinysis libe
ralas, yra ne rinktos, bet 
anglų įtakoj paskirtos val
džios.

Jis sakė, jeigu pasivadi 
nusieji “liaudininkais^ fa

šistai .- monarchistai laimė
tų rinkimus, tai jie steng
tųsi tuojaus sugrąžint ka
ralių Jurgį. Demokratinis 
Tautos Laisvinimo Frontas, 
tame skaičiuje komunistai, 
reikalavo atidėti rinkimus
porai mėnesių, kad jie gau

tų progą prisiruošti. Grai
kijos valdžia, Anglijos ko- 
mandėj, atmetė reikalavi
mą. Tuomet demokratinės 
partijos atsisakė dalyvaut 
rinkimuose.

Fašistai ir karaliaus ša-

M i 1 ž i n i škas Amerikos 
lėktuvlaivis Midway sugrįžo 
iš artimų šiauriniam poliui 
vandenų, v

t e r o rizavo demokratinius 
žmones, kad iki šiol nedavė 
jiem galimybės prisirengt 
rinkimams. Į kalėjimus 
bėra suvaryta 16,000 demo
kratinių graikų.

<r’W, Aij? « 
Bl
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Kas Bus Su Jungt. Tautų Organizacija?
K-ovo 27 dieną buvo užduotas didelis smūgis Jung

tinių Tautų vienybei, kuri suteikė pergalę ant hitlerizmo, 
fašizmo, Japonijos imperializmu ir be gurios negalima 
išlaikyti pasaulyj taikos. Tą. dieną angliškai kalbančių 
delegatų bloko manevrai privertė Tarybų Sąjungos de
legaciją pasitraukti iš Jungtinių Tautų Organizacijos 
konferencijos.

Mums sako, kad tame kalta.Tarybų Sąjunga. Jie 
kaltina, kad jos armija yra Irane (Persijoj). Jie sako, 
kad Saugumo Taryba turėjo tuojau svarstyti Irano rei
kalą. Mr. Byrnes, besilaikydamas Bevin’o ir Churchillo 
politikos, nesutiko nukelti Irano klausimo svarstymą 
porai savaičių. . y

Taip, Raudonoji Armija yra Irane. Sovietai turi 
1921 metų sutartį, pagal kurią Raud. Arm. gali ten būti. 
Bet gi Raudonoji Armija, kuri suteikė pasauliui pergalę, 
kurios didvyriškas kovas, sugabumą ir pasišventimą 
taip neseniai gerbėme, traukiasi iš Mandžurijos ir Irano.

Tuo gi kartu, tie, kurie kaltina Sovietų Sąjungą 
už tai, kad dar Raudonoji Armija nepasitraukė iš Irano, 
■patys laiko savo armijas Graikijoj, Indonezijoj, Chinijoj, 
Indo-Chinuose, Siame, Palestinoj, Syrijoj, Lebanone, Fi
lipinuose ir daugelyj kitų šalių, jų tarpe ir Egipte, kurio 
atstovas taip aklai tarnauja britų imperialistams! Jie 
mums sako, kad “pražus Iranas,” jeigu Tarybų Sąjunga 
gaus ten žibalo šaltinius, kuomet Anglijos imperialistai 
jau senai ten turi tokias koncesijas.

Tarybų Sąjunga reikalavo svarstymą klausimo nu
kelti iki 10 d. balandžio. Ar ji turi tam tiesą? Atrodo, 
kad taip, nes J. T. O. Saugumo Taryba Londone nutarė, 
kad ginčijamą klausimą turi išspręsti patsai Iranas ir 
"Tarybų Sąjunga. Tuo klausimu eina derybos ir Irano 
premjeras Ghavam pareiškė, kad skirtumo nedaro, jeigu 
Irano klausimas J. T. O. bus ir dvi savaites vėliau svars
tomas.

Kas reikalavo, kad svarstyti dabar? To reikalavo 
Mr. Byrnes ir visas antitarybinis blokas. To reikalavo 
ir Irano atstovas Washingtone, kurį neseniai Irano mi- 
nisterių pirmininkas Ghavam nupeikė už ėjimą toliau, 
negu jo valdžia jam įsako.

Kada Tarybų Sąjungos delegacija pasitraukė iš J. 
T. O. konferencijos, kada ten pradėjo antitarybinę pra
kalbą tas Irano atstovas, tai net patsai Mr. Byrnes tu
rėjo daryti pastabas, kad jis ne vietoj kalba. Baigus 
jam prakalbą, kurioj nieko, apart antitarybinių sulčių, 
neturėjo, tai Lenkijos atstovas, Dr. Oscar Lange, pa
statė tris klausimus:

(1) Ar. Irano ambasadorius turi įsakymą priešintis, 
kad nukelti to klausimo svarstymą ant toliau? (2) Ar 
jis turi davinių apie tai, kad RaU^onoji Armija traukia
si iš Irano? ir (3) Ką ambasadorius turi pasakyti tuo. 
reikalu, kad Irano premjeras sako, kad jis'nenori, idant 
kiti kištųsi į Irano ir Sovietų Sąjungos derybas?

Šių klausimų užteko! Matyt, kad Irano atstovas ne
turėjo teigiamų atsakymų. Jam į pagalbą pribuvo Egip
to atstovas, kuris pareikalavo uždaryti konferenciją. 
Pirmininkas tą ir padarė.

Lenkijos atstovas, Dr. Oscar Lange, sakė, kad visas 
skandalas yra labai žalingas, kad jis yra nereikalingas! 
Viena, kam kelti trukšmą ir reikalauti ištraukimo Rau
donosios Armijos iš Irano, kuomet ji jau traukiasi! Ki
ta, kam kelti trukšmą, kada tarpe Irano ir Sovietų Są
jungos eina derybos, o pati Jungtinių Tautų Organizaci
ja to reikalavo ir nutarė, kad tik užbaigus derybas turės 
būti jai pranešta apie pasekmės.

Taigi, matome, kad pilniausiai buvo galima išvengti 
šio krizio, kad galima buvo atidėti klausimo svarstymą 
iki 10 d. balandžio. Daugelis ir antisovietinių diplomatų 
sutinka, kad iki tos dienos, veikiausiai, patsai Iranas iš
spręs savo reikalus su Tarybų Sąjunga. Aišku, kad 
kam nors rūpi kas kita ir yra noras pakenkti toms de
ryboms.

New York Herald Tribune savo redakciniame iš
sireiškė, kad nėra pagrindo kelti skandalą tada, kada jau
pati Raudonoji Armija traukiasi.

Dienraštis rašo: “... Šiame krizy Irano klausimas.
mažai ką turi bendro, apart to, kad jis panaudotas, tik 

I kaipo priemonė.” Mums taip pat atrodo, kad angliškai
kalbančių imperialistų atstovai, kurie Jungtinių Tautų 
Organizaciją paverčia savo įrankiu, įtik teisinasi “Irano 
apgynimu.” Jiems neapeina kitų tautų ir kraštų lais- 
ve, nes jie patys yra pavergę milžiniškas kolonijas ir
šimtus milionų žmonių!

Taip pat yra tuščias dąlykas kalbėti apie kitų grįe- 
kus, būk jie nesilaiko sutarčių, kuomet Amerikos diplo
matai jų taip nesilaiko. Mums atrodo, kad dabartinė 
Mr. Byrnes politika, tai yra Mr. Churchillo politika. Ji 
nieko gero nežada nei Amerikos žmonėms, nei pasaulio, 
taikai. .

A. L. D. L. D. REIKALAI
’Yra 34 Garbės Kuopos

Lietuviu Literatūros Drau
gijos narių pasimokėjimas 
duoklių galėtų būti geresnis. 
Eilė kuopų gerai mokasi, bet 
daug didelių kuopų dar nei 
už vieną narį duoklių nepri- 
siuntė. Pagal mūsų Konstitu
ciją visi nariai privalo duok
les pasimokėti iki 1 d. liepos.

To reikalauja taisyklės, bet 
dar labiau reikalauja, tai Cen
tro Komiteto darbai. Mes lei
džiame žurnalą Šviesą. Kiek
vieno numerio išleidimas ir iš
siuntinėjimas atsieina apie 
$500. Mes turime laiku pa
ruošti ir išleisti knygą. Kaip 
tą Centro Komitetas gali at
likti, jeigu nariai laiku nepa- 
simoka duoklių?

Mokėkite tuojau ir siųskite 
į centrą! Kuopos, kurios pasi
mokė jo už ne mažiau narių, 
kaip turėjo pereitais metais, 
tai skaitomos garbės kuopomis. 
Pirmiau buvome paskelbę 23 
garbės kuopas. Dabar į gar
bės kuopų surašą įeina seka
mos kuopos:

Kp. Miestas
31—Auburn -L e w i s t o 11
49-—E. St. Louis
71—Bridgewater ,
76— St. Clair '
77— Cliffside

113—Hamilton
131—Saginaw
I 32—Tacoma
1 66—Stamford
207—Hart
212—Bayonne.

Tai viso jau yra 34 kuopos. 
Prie to, garbės kuopa skaito
si ir ta kuopa, kuri yra di
džiausia Draugijoj. Didžiausia 
kuopa Draugijoj yra dabar 
19 kp., Chicagoj. šios kuo
pos jau apie 100 narių pasi- 
mokėjo duokles ir ji-gerai 
darbuojasi gavime naujų na
rių.

Gavome -200 Naujų Narių

52—Detroit ........ 4 
162—Toronto.............. 4
188—Detroit .............. 4

32—New Haven .... 3 
43—Wilkes Barre ... 3

Po 2 naujus narius gavo: 6 
kp., Montello; 20 ,kp., Bing
hamton; 27 kp., New Britain; 
47 kp., Montreal; 63 kp., 
Bridgeport; 68 kp.,' Hartford; 
86 kp., Chicago; 103 kp., Hud
son; 131 kp., Saginaw; 140 
kp., Waukegan; 187 kp., Chi
cago ir 218 kp., Scottville.

Po 1 naują narį gavo: 8 
kp., Cambridge; 11 kp., Wor
cester; 13 kp., Easton, 17 kp., 
Shėnandoah ; 25 kp., • Balti
more; 28 kp., Waterbury; 31 
kp., Auburn; 31 %)-, La Por
te; 38 kp., Scranton; 55 kp., 
Ridgewood; 66 k p., Grand
Rapids; 94 kp., Kenosha; 137 
kp., Montreal; 145 kp., Los 
Angeles; 150 kp., Chicago; 
162 kp., Toronto; 185 kp., 
Richmond Hill ir 212 k p., 
Bayonne, t

Su pavieniais naujais na
riais turime apie 200 naujų 
naikių. Reikia -visiems pasidar
buoti, nes dabar galima gauti 
naujų narių.

-Ačiū už Aukas!
•Kada turime daug kitokių 

aukų rinkliavų, tai retai kas 
atsimena apie Lietuvių Litera
tūros Draugijos Apšvietos 
Fondą. O aukų į šį fondą taip 
pat reikalinga, nes agitacijos 
ir apšvietos darbo yra daug.

Šiemet aukų šiems reika
lams gavome sekamai:

LLD 25 kp., Baltimore, per 
P. Paserskį $16,40. Aukavo 
po $1 : S. Raymond, P. ir O. 
Paserskiai, J. ir F. Deltuvai,
J. Ančiukaitis, S. Povilaitis, B. 
Petraitis, H. Cowan, J. Strauss,
K. ir V. Loppatai, S. ir J. 
žvirbliai. A. ir G. Vitkai 75c. 
ir 50 centų : E,, Skaidin. Kiti 
po mažiau.

Mirė Steponas Mačionis

Kovo 17 d. mirė Steponas 
Mačionis, 56 metų amžiaus. 
Likosi palaidotas 21 d. kovo 
North Arlington, N. J. Lydėjo 
28 automobiliai. Septyni au
tomobiliai buvo pilni gėlių. 
Palydovų buvo apie 300: Retai 
kada būna tokios laidotuvės 
Jersey City lietuvių tarpe. 
Velionio žmona Konstancija 
ne tik palydovus pavaišino 
valgiais ir gėrimais, bet užmo
kėjo už 35 automobilius, ku
rie vežė palydovus į kapinės.

Velionis Mačionis mirė ne
tikėtai. Jo mirtis nustebino vi
sus, kurie tik jį pažino. Vasa
rio 25 d. jis šeimynai pasakė, 
kad eina į turkišką maudynę. 
Bet iš ten namo nebegrįžo. 
Pats Mačionis, kuomet sąmonę^ 
atgavo ligoninėj, nežinojo, kas 
su juo atsitiko. Bet veikiausia 
taip įvyko: kuomet mąudynėj 
įkaito, tai prarado sąmonę, 
nuvirto, ir taip jį karštas van
duo nudegino, kad oda nuo 
vieno šono ir nuo kojų nusi
lupo. žaizdos pasidarė, ir nuo 
25 d. vasario iki savo mirtie'S 
17 d. kovo kančiose vaitojo. 
Tik šildymu ir įvairių gyduo
lių vartojimu sumažino skaus
mą.

S. Mačionis atvyko į Jersey 
City 35 metai atgal. Per 25 
metus laikė užeigą po nume
riu 236 Wayne St. Buvo pla
čiai žinomas ne tik Jersey Ci
ty, bet ir apylinkėj. Buvo ra
maus būdo žmogus ir visą lai
ką buvo Laisvės Skaitytojas. 
Šiuos žodžius rašančiam prisi
minus apie mūsų judėjimą, ve
lionis dažnai paaukodavo 
įvairiems mūsų judėjimo rei- 
kalaYns. Paskutinė jo auka 
buvo $10 dėl pagalbos Lietu
vos žmonėms. Jo moteris nie
kuomet ' neatsisako paaukoti. 
Gaila, dar buvo jaunas žmo
gus ir galėjo ilgai gyventi, bet 
tragiška nelaimė atskyrė jį iš 
gyvųjų tarpo. ,

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Konstanciją, sūnų Pet
rą, kuris pasižymėjo praeita
me kare ir yra apdovanotas 
Purple Heart ir Bronze Me
dai. Garbingai paliuosuotas iš 
kariuomenės. Paliko dukterį 
Anną Kelsey ir anūką Richard 
Kelsey.

Ilsėkis, Steponai, Amerikos 
žemelėj. Užuojauta jo žmo
nai ir visai šeimynai.

A. Matulis.

Pittston, Pa.
Iš ALDLD 12-tos Apskrities 

Veikimo

Sausio 13 d. ALDLD 12-tos
Apskrities komitetas turėjo 
posėdį. Dalyvavo visi valdy-

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

\ MER1CAN LITHUANIANS 
throughout the country 

ąrę displaying great interest in 
the- projected -WIN. THE 
PEACE’Conference' to 'be held 
in Washington .soon. Delegates 
to the conference hhve already 
been chosen from a number of 
leading American Lithuanian 
organizations. Among some of 
the organizations which will be 
represented at the conclave are 
the Lithuanian Literary Socie
ty, the Association of Lithua
nian Workers and the Center 
of Democratic American Lith
uanians. This latter group 
speaks for over 160,000 organ
ized democratic American Lith
uanians. Besides these national 
organizations, sectional and re
gional organizations in such ci
ties as Detroit and Chicago are 
planning to send their repre
sentatives.

Such wide response to a con
ference with the avowed slogan 
of Win The Peace is plain proof 
that hundreds of thousands of 
American Lithuanians desire 
peace. They are not being- 
stampeded into the camp of the 
undemocratic and pro-Nazis 
Lithuanians who are working 
for a third World War.

—o—
Incidentally a brochure now 

being ciruculated by the Center 
of Democratic American Lithu- 
aųians is receiving enthusiastic 
response. Leaders of the orga
nization have announced that 
more than 3,000 copies have 
been mailed to Lithuanians 
throughout the country. Indivi
duals and organizations have 
indicated their approval of the 
brochure by sending immediate 
payment, and others have even 
requested additional copies. It 
is significant that the title of 
the brochure is “Laimėjome 
Karą — Laimėkime Taiką” 
(We Have Won the War—Let 
Us Win the Peace). American 
Lithuanians, like most people, 
want peace. This is the fact, in 
spite of the impression that 
such organizations as the 
American Lithuanian Council 
and others of their kind may 
make upon responsible people 
in our government.

—o—
Anthony A. Olis, the photo

genic Chicago politician who 
likes to be photographed along
side of a member of Congress 
or Senate, doesn’t believe things 
are going so good for the so- 
called Lithuanian Mission. In 
a recent speech In South Bos
ton, where he shared dubious 
honors with Julius Smetona, 
Olis told his audience that the

views of his organization are 
not being accepted by respon
sible , officials in our State 
Dep’t, as views representative 
of American Lithuanian opi
nion.

The audience of less than two 
hundred was told that Dean 
Acheson considers that . 
Lithuanian Mission doesn’t ex
press the views of all American 
Lithuanians. It was reported 
that the Assistant Secretary of 
State once informed Olis that 
there was a section of American 
Lithuanians who considered 
that the people of Lithuanian 
should be left alone to decide 
their own destiny. Whether the 
Mission was told off by the 
State Dep’t we cannot ascert
ain from Olis. But that there is 
a large section of opinion that 
doesn’t approve of the Lithua
nian Mission is an inescapable 
fact.

If the State Dep’t, actually 
told off the Lithuanian Mission 
this is a development that all 
democratic American Lithua
nians should welcome. On the 
other hand, however, Olis may 
have rigged up the story to re
plenish funds of the Lithuanian 
Mission. Telling an audience 
that the effort requires more 
money is a trick commonly used 
in collection speeches.

—o—
Hanson W. Baldwin, New 

York Times “military” expert, 
is beating the war drums, too. 
Readers of that paper will’re
member that Baldwin had lick
ed the Russians in six weeks. 
Now he forsees the possibility 
of a war within fifteen years. 
If not in fifteen, then at the 
most in fifty. At least this time 
he allows himself a much 
greater margin for error — a 
margin of thirty-five years.

Back when the Russians were 
having their troubles, this 
“sage” prophet could only see 
Hitler as victor. Then it was 
more wishful thinking than 
prophesy. His recent forecast 
also falls into the same rut
wishful thinking and not a 
prediction of things to comd.

But in these days when the 
war-mongers are again beating 
the drums, it is quite the com
mon thing to predict war with
in a short time. It all falls in 
with the common pattern of 
those who would have us em
broiled in another war. Give 
the people the impression that 
war cannot be avoided then the 
people will become passive. This 
accomplished, the war makers 
have won the first psychologic
al round. The fold has been 
made ready for the slaughter.

Vajus už naujus narius 
prasidėjo su 1 d. vasario ir' 
baigsis su 1 d. gegužės. Na
rio mėtinė duoklė yra $1.50. 
Narys gauna už duoklę per vi
sus metus gerą žurnalą šviesą 
ir tų metų išleistą knygą.

Jeigu kur nežinote, kada ir 
kur yra kuopos susirinkimai, 
arba pas jus nėra kuopos ant 
vietos, tai norinti įstoti prašo
mi atsikreipti į centrą. Iki 15 
d. kovo sekamai naujų narių 
gavome.

Kiek narių
Kp. Miestas gavo
37—Lawrence .......... 18
10—Philadelphia . . 14

1— Brooklyn .......... 12
19—Chicago ............ 12

198—Oakland .............. 7
2— So. Boston ..... 6 

77—-'Cliffside ....... 6
190—Cleveland ..... .’ 6
113—Hamilton ............ 5
148—W. Frankfort : . . 5

21— Windsor .......... 4~
22— Cleveland ............ 4
39— Scranton ...... 4
40— McKees Rocks , . 4
50—Rochester .......... 4

Per S. Penkauskas, Lawren
ce, $11. AukaVo: LLD 37 kp. 
$4 ir LDS 125 kp. $4. S. Pen- 
kauskas $1; ir po 50 centų: 
P. Kazma, J. Milvidas, D. Su
kackas ir P? Lupsevičius.

LLD 2-rafe Apskritys per P.
Janiūnas $10. •

LLD 49 kp., per Geo. Ben- 
dikas $5.50. Aukavo G. Ben- 
dikas ir A.z Kupstis po $2. ir 
po 50 centų : L. Bukauskas, J. 
J. Daujotas ir J. Tenikaitis.

A. Lakickas, Coaldale, au
kavo $5. J. Pechukaitis, Pa
ducah $5 ir LLD 35 kp., So. 
Bend, per K. Bagdonas $5.

P. Gebert, Denver — $1.50; 
J. Kazlauskas, Noxen $1 ir J. 
Bendokaitis, Chicago — 40c.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū. Kuopas ir 
pavienius prašome paremti ap
švietos ir organizacijos fondą 
ir ateityje.

' D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn fN. Y. n

di'L.r/.n_i. i." l. '' ■' T r

bos nariai. Padarė gerų tari
mų. Tiktai nežinia, kaip sek
sis juos įvykinti.

Pirmutinis tarimas negali
mas įvykinti, negaunam kalbė
tojo.

Rengiamės prie ALDLD 12- 
tos Apskrities konferencijos, 
19 d. gegužės. '

Rengiame, vakarienę Augus
to Stravinsko svetainėje, Ply
mouth, Pa. Tik nežinia, kaip 
bus su maistu. Valdžia pata
ria susivaržyti pilvus. Jau 
smuklės alaus, negauna. Kai 
kurios turi užsidaryti tūlam 
laikui.

Buvo nutarta surengti ko
kius du išvažiavimus, vieną 
Wilkes-Barre apylinkėj, o ki
tą apie Scrantus. Bet{ matyt, 
kad nebus galima to padary
ti. 1945 metais trūko gazolino. 
Buvo karas. O 1946 metais 
daug žmonių badauja įvai
riuose pasaulio kraštuose. Tu
rime maistą taupyti.

Išsiuntinėjau kuopoms pra
nešimus, kad 19 d. gegužės 
įvyks ALDLD 12-tos Apskri
ties konferencija, Augusto 
Stravinsko svetainėj, 42 Jerry 
St., Plymouth, Pa. Pradžia 1 
vai. po pietų. Forest City ir 
Nanticoke kuopos neprisiun- 
čia k.onferencijon nei delegatų, 
nei raportų. Būtų gerai, kad

tibi‘ mil <ir.i>i.irtN I

Skaitytojų Balsai
Dėl Angliško Skyriaus Laisvėj

Drg. Aleksandras Sherbinas 
rašo, kad neseniai įvestas Lais
vėje angliškas skyrius jam pa
tinka ir jis bara M. Baltrušai
tį irWm. Cook’ą, kuriedu an- 
Irtai pasireiškė prieš angliško 
skyrtaus palaikymą. Drg. 
Sherbinas mano, kad kiekvie
nas turėtų skaityti anglišką 
kolumną ir, pats perskaitęs, 
perduoti kitiems angliškai 
skaitantiems.- Savo rašinį jis 
užbaigia: “Aš pilnai sutinku, 
kad Laisvėje būtų angliškas 
skyrius. Garbė drg. Matui Šo- 
lomskui, už jo raštus ir pasi
šventimą.”

.Drg* V. J. Stankus yra prie
šingos nuomonės. Jam rodosi, 
k aid kiekvienas, norįs skaityti 
angliškai, turėtų įsigyti Daily 
Workerį, gi Laisvėje nesą rei
kalo kasdien anglišką skyrių 
palaikyti. Drg. Stankus piano, 
jog Vilnis turi geresnę siste
mą: jinai sykį per savaitę lei-

džia anglišką skyrių ir dėl to, 
kurie angliškai skaitą žmo
nės nori, jį skaito.

(Abiejų draugų, Sherbino ir 
Stankaus, rašinėliai perilgi, o 
šiandien mes tarime daug ki
tų raštų, laukiančių savo eilės, 
todėl mes čia padavėme tik 
trumpas sutraukas jų nuomo
nių. — Red.)

į šią konferenciją prisiųstų.
M. Kalauskas, 
ALDLD 12-tos • 
Apskrities Sekr.
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M IE N AS
KAUNO DRAMOS TEATRO 25 METŲ Ar KenčiateDARBO APŽVALGA

Kaufio Valst. Teatro aktorius4. MACKEVIČIUS

LMS SUVAŽIAVIMO KLAUSIMU Vilnius
DISKUSIJŲ PRADŽIA

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

949-959 Willoughby Ave
Tel. STagg 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidalvimas Savininkas

Tel. TRObridge 6880

DR. JOHN REPSHIS

• Veiksminio 
Užkietėjimo?

iškilmes kviečiama

' Iš Suvažiavimo Diskusijų
Kas bus suvažiavime vaidinta, dainuo

ta, parodyta — išsispręs vėliaus. Dainos, 
vaidybos srityje chorai, vaidintojų gru
pes gali, pradėti ruoštis savas programas.

sąstatą, ir sudaryti naują kolektyvą 
Šiaulių teatrui. Tai vyksta taip sėkmin
gai, kad abi dalys savaimingai gali kur-

Pirmojo dešimtmečio Kauno Dramos 
teatro tiys režisoriai prisidėjo prie to, 
kad kolektyvas išaugo į darnų ir pajėgų 
vienetą, kuriam tapo pakeliami ir sudė
tingi pastatymai ir plataus masto bei 
glaudaus 'ansamblio veikalai.

1929 metai buvo įžymūs jau vien tuo, 
kad tais metais atvyko režisuoti Maskvos 
Dailės Teatro filialo artistas Andrius 
Oleka Žilinskas. Jis atnešė Stanislavskio 
vaidybos sistemos dėsnius ir jais pagrin
dė teatrinį darbą ir gyvenimą. Aktorius 
irzjo darbas iškilo visu ryškumu, ansam
blis ir jo darnumas pasiekė naujų tobu
lumo ir išbaigtumo aukštumų dėka tam, 
kad kiekvienas ansamblio dalyvis buvo 
lygiai vertinamas, ir visi lygiai kūrė 
spektaklio visumą, jausdami pilną atsa
komybę už spektaklio eigos darnumą.

Greta auklėjamojo darbo kolektyve, A. 
Oleka Žilinskas perėmė vaidybos moky
klos auklėjimą ir išleido antrą ir trečią 
jos laidas, tuo papildydhmas teatrų ko
lektyvus. «

Pirmąjį dešimtmetį atšventusi, Dra
ma randa galimybės padalyti savo trupės

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTČJAS

išvaro 
— su-

NETEKOME ŽYMAUS 
MENININKO

Niūri egzotika baltųjų mūrų ir kreivų 
gatvelių,

neperregima netgi spinduliuos,
širdy kažkokį nerimą ir ilgesį vis kelia, 
kurs eit į tolį ir paklyst vilios

Baigiant teatrui antrąjį dešimtmetį, 
TSRS dėka buvo grąžinta sostinė Vil
nius, ir iškilo reikalas steigti tenai lietu
viškąjį teatrą. Tai buvo padaryta be ypa
tingų sunkumų. Trupė buvo padalyta į 
du sąstatu, ir netgi repertuaras jau buvo 
paruoštas dalinai Kaune. 1940 metais 
vienas sąstatas buvo nukeltas į Vilnių, 
ir naujoji atžala tenai pradėjo sėkmingą 
darbą.

Kauno Dramos teatrui paskutinis 
penkmetis buvo sunkiųjų bandymų penk
metis. Pakelta nuotaika prasidėjo jis 
1940-41 metais. Sąlygos'buvo kuopalan- 
kiausios. Apie tai galima spręsti, kad ir 
iš to, kad; norėdamas atžymėti 1941 me
tų gegužės pirmąją, teatras užsimojo at
švęsti tą dieną nauja premjera, pastaty
damas Lavrenevo veikalą “Lūžis.” Vei
kalas buvo pradėtas balandžio 1 d., ir 
gegužės 1-ją įvyko jo premjera! Užsimo
jimas kolektyvo ir trijų tam darbui pa
telktų režisierių pastangomis, buvo įvyk
dytas laikrodžio tikslumu. Teatras nesi
tenkino vaidindamas spektaklius Kaune, 
bet aplankė didesnius bei mažesnius 
miestus, parodydamas jų gyventojams 
teatrinio meno laimėjimus. Vienos tokios 
išvykos metu, užgriuvo mūsų kraštą 
šiurpi žinia — karas . ..

Užplūdo negandas kraštą, užgulė slo
gutis teatrą. Okupacinė letena užspaudė 
teatrą — atimdama režisūrą. Režisierius 
(B. Dauguvietis, kaipo tarybiškas žmo
gus, iš pareigų pašalinamas, režisierius 
A. Martenas dingsta be žinios. Reper
tuarai visas braukiamas, apie tarybinį 
repertuarą nėra ką nei užsiminti. Paken
čiami tik vokiečių autorių veikalai, visa

Pašto Ofisas.............................-..................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 
@ Dipt 674-32M
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. 
256 Stanlsv St., Winnlosa. Man.. Can.

Amerikos Lietuvių Meno-Kultūros Su
važiavimo klausimu diskusijos jau pra
sidėjo. Tuo klausimu kalba Chicaga, De
troitas, Worcesteris, Hartfordas, Brook- 
lynas ir kitos kolonijos.

Brooklyne, LMS Centre, jau išrinkta 
Suvažiavimo Komitetas, kuris tvarkys 
visą reikalą. Į Suvažiavimo Komitetą iš
rinkta dramos artistas-režisorius Jonas 
Valentis, kompozitorius-chorvedis Wal
ter Žukas, dailininkas-artistas Robertas 
Feiferis, vaidintoja Adelė Rainienė, vai- 
dintoja-choristė Adelė Pakalniškienė, 
vaidintojas Adomas Dagis ir Vincas Bo
vinas. Suvažiavimo Komiteto sekreto
rium išrinkta V. Bovinas, LMS sekreto- 
torius.

Mass, valstijoj darbuojasi M. Sukac
kienė šaukimu menininkų konferencijos. 
Chorų veikla ten ,taip pat pagyvėjo. Cho
ras jau vėl veikia Norwoode, manoma, 
kad ir kitose kolonijose chorai pradės 
veikti.

Conn, valstijoj, ypač Hartforde, Lais
vės Choro veikėjai rimtai kalba ir klau
sia informacijų apie suvažiavimą.

Padengimui šio viso klausimo LMS 
Suvažiavimo Komitetas ruošia išleisti 
greitu laiku suvažiavimo šaukimo bule- 
tiną (lapelį), kuriame visi klausimai su
važiavimo reikalų bus išdėstyta. Šis bu
stinas turi būt plačiai paskleistas ne 
tik tarpe chorų, menininkų, bet tarpe 
plačios lietuvių visuomenės.

Laikas jau išspręstas. Suvažiavimas 
įvyks spalių mėnesį. Suvažiavimo savaitė 
bus paskelbta, kuomet bus paskirta vie
ta ir gauta svetainė.

tenai, kur raitos kandeliabrų bronza 
apdulkėjus,

kolonos stiepias, lyg beržai aukšti,
ir įsiskverbęs jaunas juokas, spindulys 

ar vėjas,
numiršta nišų mistiškoj rimty.
Ir kai užburtas brisi žalvarinėj

mėnesienoj,
kurios tyla skambesnė už varpus,
lyg tolimi kalnai, tau pasirodys mūrų 

sienos,
o kreivos gatvės jų tarpekliais bus.
Bet rytą vėl sugrįši ten, kur klesti 

darbo šventė
rinkiminiu dižaugsmingu gyvumu,
ir sostinės širdy tava širdis pradės 

gyventi
jos jaunu, šviesiu ir veržliu ritmu.

Negausus buvo pirmasis Dramos Te
atro kolektyvas. Vos 18 asmenų, įskai
tant administratorių ir iždininką. Bet tai 
buvo teatro entuziastai, kuriems teatras 
buvo viskas. Šiandien iš tų aštuoniolikos 
Kauno ir Vilniaus dramos teatruose teli
ko pusė.

Kauno Drama praskleidė uždangą 
1920. XII. 19. Tais pat metais XII. 31 d. 
praskambėjo tame pat teatre pirmoji 
“Traviata.” Ir po penkerių metų buvo 
pastatytas pirmasis baleto spektaklis.

Garbingas Dramos teatro kūrėjo var
das priklauso Juozui Vaičkui. Jis pati
kėjo lietuviškojo dramos teatro ateitim 
dar tada, kada niekas apie tai ir svajoti 
nedrįsdavo. Pereito pasaulinio karo me
tu Petrapily, jisai subūrė jaunų entu
ziastų būrį ir sudarė busimojo lietuviško
jo Dramos teatro užuomazgą. Mūsų Dra
mos teatras pergyveno daugelį kūrybinio 
gyvenimo etapų. Jų įvairumas perėjo 
nuo visos eilės vadovų-režisorių, kurių 
tarpe be J. Vaičkaus, matome K. Glins
kį, B. Dauguvietį, A. Sutkų, A. Oleką- 
Žilinską, J. Monkevičių, P. Kubertavičių, 
V. Dineiką, A. Kupstą.

J. Vaičkus pastatė mūsų Dramos te
atre tiktai tris veikalus: “Jonines,” “Pi
liečiai” ir “Caren Borneman.” Šis pasta
rasis jo pastatymas buvo jau lyg ir te
atrinio meistriškumo bandymas mūsų

DARBININKŲ IŠTAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veituvių, Susirjnkimų ir t.t. Puikiu 

Bteičiua Bu naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto. 
278 Harvard Street 

kamp. Inman St, ari- Uunt.nl *Sk*.

CAMBRIDGE, MASS.

kita — netinka. Ir iš viso Dramos teat
ras ir jo reikalingumas visokiems “fiu
reriams” atrodo tuščias daiktas.

1944 metais pergalingi Raudonosios 
Armijos smūgiai išmetė iš mūsų Tėvynės 
fašistinius okupantus.
• Jų įnirtingas siautėjimas neaplenkė ir 
Kauno Dramos teatro. Veik pusė trupės 
prabuvo jo jų naguose, vieniems pavyko 
ištrūkti, kitų iki šios dienos nesusilauk
ta. Teatro turtas išgrobstytas, gardero
bas išvogtas pagrindinai.

Bet teatras neužsidarė. Teatras dirba 
be pertraukos. Tarybinė Vyriausybė, dar 
karo audroms siaučiant, susirūpiho te
atro atkūrimu. Teatrui vadovauti pa
kviečiamas teatro veteranas A. Sutkus, 
režisieriais paskiriami V. Dineika, A. 
Kupstas. Susirerika išlikę tėvynėje akto
riai, darbas nuo pat pirmos dienos pra
deda virti dideliu, intensyvumu ... At
naujinama ištisa eilė veikalų: “Liaudies 
sūnūs,” “Prieš srovę,” “Revizorius,” 
“Pelninga vieta,” “Mirandolin'a,” “Iš
virkščias gyvenimas.” Pastatomi nauji: 
“Nepavergtieji,” “Žemiškoji ir dangiš
koji meilė,” “Laputės.”, Ruošiamas 
“Tvirtovės”' pastatymas.

Teatrui grįžus į tarybinį gyvenimą, ir 
jo darbas tapo kitoks, nes. kiekvienas ko
lektyvo narys supranta, kad tarybinė 
.santvarka stato teatrui ir jo darbinin
kams menininkams naujus reikalavi
mus, pateikia naujus uždavinius, ir kad 
jų sėkmingas išsprendimas yra kiekvie
no pilietinės pareigos atlikimas.

Dabar, atkuriant karo sugriautą gy
venimą naujais pagrindais, teatro užda
viniai yra dar platesni. Pirmasis tarybi
nio lietuviškojo teatro tikslas — pagal 
visas išgales prisidėti prie gyvenimo at
kūrimo. Kada vyriausybė rodo tiek rū
pestingumo ir dėmesio teatrinio gyveni
mo pažangumo raidai, netenka abejoti,

• kad tasai tikslas bus pilnai pasiektas.
Dramos teatras 25 metų bėgyje nuėjo 

savo nuosavą kelią ir išaugino didelę ak
torių šeimą. Jų tarpe yra nusipelniusių 
artistų ir mano veikėjų.

Staiga, taip netikėtai, netekome vie
no žymaus mūsų liaudies meno darbuo
tojo, chorvedžio. Vincas Visockis, ku
ris vadovavo keletą chorų Mass, ir 
Conn, valstijose mirė kovo 16 dienos 
vakare, palaidotas New Britaino kapi
nėse. Vėliausiai jis veikė, vadovavo 
Laisvės Chorą, Hartforde. Taip pat ve
lionis Vincas Visockis buvo LMS pa
vieniu nariu ir buvo išrinktas paskuti
niam LMS suvažiavime kaipo garbės 
narys į LMS Centro Komitetą.

Nusidėjo pasauly patrankos, 
Žemė karžygio krauju soti, 
Gimtą šalį apglėbusios rankos 
Nebeleis priešo žingsniui sustot.
Baltos snaigės nubarstė man taka 
Šviesumu pasigert, kas neleis, —’ 
Aš girdžiu širdį karžygio plakant 
Eidama užpustytais keliais.

i

Gale lauko užkalbinu uosį, 
Apšerkšnijusį sargą kelių, — 
Tik tu vienas dabar sužinosi, 
Kodėl verkti ir juoktis galiu.
Beržo šakos lig žemės nutįsę 
Spindi krišpolu saulės visos 
Tu daugiau niekada nematysi 
Krintant vieškelyj kraujo rasos.
Tu supiesi lanksti obelėlė, 
Suptis vėtroj vienai taip klaiku, 
Aš žinau, tavo širdį sugėlė 
Balto šerkšno žiedai ant šakų.
Po šaknim, po našta balto sniego, 
Po tavim, obelėle, tavim
Miega karžygis, karžygiai miega, 
Jie prikels tave savo širdim.
Vėjas sniegą rieškučiomis semia 
Šakos links ir gyvent prisikels,— 
Mano karžygis tėviškės žemėj 
Pražydės baltu žiedu obels.

V. Valsiūnienė

DR.VeTER’S MAGOLO — alkilinąs — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukstiei 
nevirškinimas ir rėmuo.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir. degtines 

Geri Užkandžiai

Žinoma, ištisų veikalų negalės daug būti. 
Vaidintojai turi ruoštis vaidinti trum
pus veikalus, scenas, veiksmus iš veikalų. 
Sulyg tuom, kiek chorų, dainininkų gru
pių, vaidintojų dalyvaus suvažiavime, 
bus ir laikas jų išstojimams rubežiuotas. 
Bet šis klausimas galutinai išsiriš tik 
vėliaus.

Vietos iki šiol yra nominuotos trys: 
Detroitas, Chicaga ir Brooklynas; Suva
žiavimo Komitetas galės šį klausimą iš
spręsti, komet didžiuma LMS vienetų, 
veikėjų pasisakys. Be to, čia turi pasisa
kyti nominuotų kolonijų chorai, vaidin
tojai, jų veikėjai. Be sutikimo kolonijos 
veikėjų, organizacijų, kur suvažiavimas 
turės įvykti, žinoma,, ten suvažiavimas 
veik neįmanomas. Kalbant apie suvažia
vimo vietą, reikia turėti mintyje dydis 
kolonijos. Mažoj kolonijoj, kur’ lietuvių 
mažai, nepaisant to, kad pats suvažiavi
mas atsiveš daug ir savos publikos, suva
žiavimas šaukti neparanku.

Draugas P. Krakaitis Vilnyje jau ke
lia klausimą, kad suvažiavimas perdide- 
lis, tai esąs “tiesiog fiziškai negalimu pa- 
simojimu.” Bet kaip jį sumažinti? Su
važiavimas gali būt toks: meno suvažut- 

arba tik delegatų suvažiavimas.
Jei į suvažiavimo 
chorai, dramos] grupės, tai jie reikia 
kviesti visi. Taip pat ir su visais kitais 
menininkais. Sajkysime,. jei iš rytinių val
stijų važiuoja choras į Detroitą, Chica- 
gą, tai jų nariai turės pasiliuosuoti iš 
kasdieninių darbo pareigų. O pasiliuosa- 
vimas dėl 3-4 dienų arba savaitės yra 
mažas skirtumas.
* Pagaliaus šis meno-kultūros suvažia
vimas yra iškilmė, parodymas viso mūsų 
judėjimo eilės metų kultūrinio darbo. 
Prieš mus stovi klausimas, kiek pilnai, 
kiek meniškai, spalvingai mes galėsime 
šį suvažiavimą padaryti, įvykinti. Juo

411 Grand St Brooklyn 
•mmmaaaammmmmmmmmmmmmwimmm

mumo ir silumos 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Comoio jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite del mūsų specialaus susipa
žinimui” pasiūlimo—ir gausite

Siųskit s j “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ Įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- 
ketą regulerj 11 uncijų j'-®® 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<‘ vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardai._____..... ------- — ............—•—

Adrciaa.... ........... ........—...........................

NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—

iš priežasties

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskauąmo. sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.

didesnis jis bus, juo įvairesnį dailės, kul- : 
tūros atžvilgiu mes jį padarysime, tuo 
didesnė garbė mūsų judėjimui. Todėl vi- : 
sų veikėjų, visų organizacijų pareiga tu
ri būt šį suvažiavimą padaryti dideliu 
mūsų meno-kultūros pokiliu. Mes turime 
eiti pirmyn, o ne atgal.

Mes turėjome eilę suvažiavimų. Visi 
suvažiavimai surado būdus lėšų paden- 1 
gimui, suras ir šis suvažiavimas. Paga
liaus, mūsų menas, kultūra,, mūsų cho
rai, mūsų dainininkai, jų dainos priklau
so visuomenei. Menas netarnauja pats 
sau, bet visuomenei, tai kodėl mūsų vi
suomenė negali padėti finansiniai mūsų 
meno suvažiavimui? Rodos, turėtų būt 
garbė paremti mūsų eilės metų darbo pa
žibą. V, Bovinas,
1 Sekretorius. j

■j i

scenoje.
K. Glinskis daug įtakos padarė jau

nesniajai aktorių kartai. Jis mokėjo sub
tiliai panaudoti kalbos niuansus. Iš jo 
pastatymų minėtini:. “Liole,” “Atskalū
nas,” “Audros sūnūs,” “Paskendęs-Var
pas.” Ypač mėgdavo komedijinį reper
tuarą, ir dažnai vaidino pirmąsias roles, 
kuriose būdavo itin ryškus.

1923 metais Dramos režisūros darbą 
dirbti buvo pakviestas B. Dauguvietis.

Bx Dauguvietis- Kauno Dramoje pas
tatė per 80 originalios ir verstinės dra
maturgijos veikalų. Gan ilgą laiką ant 
jo pečių gulė visa reperatuaro našta. Ir 
jis ją garbingai nešė.

1926 metais Kauno Dramos teatrą va
dovauti pasiėmė A. Sutkus, Komisaržev- 
skio mokyklos tradicijų dirvoje išaugęs. 
Kiek jo anuometinė veikla lietė Dramos 
kolektyvo veikalus, jis visu atsidėjimu 
stengėsi perteikti Dramai teorinį pagrin
dą. Tos pastangos lengvėjo jam todėl, 
kad atėjo į Dramos kolektyvą su didžiąja 
Tautos ir Vilkolakio teatrų kolektyvų 
narių dalimi. Tada pradėjo dirbti Dra
mos teatre K. Juršys, J. Siparis, J. Ož- 
kinaitė, Pinkauskaitė, N. Jurašiūnaitė 
ir kt. Buvo padėta pastangų visus kolek
tyvo narius suliedinti į darnų vienetą, ir 
pastangos neliko bevaisės. Kiek tokio 
sudėtingo mechanizmo administratyvi- 
niai rūpesčiai leido nuo jų atitrūkti, A. 
Sutkus iš pradžių dirbo ir režisūrinį dar
bą. Kaune jo pastayta 11 veikalų.

Ne laukiteI Bukite .umanūil inj- 
kite laikų — išbandyta Dr. Peter • 
Gomozo. Daugiau negu liuosuoto- 
jas ---- skilvio toniko vaistai
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangia# žarnai 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas -— 
užkietėjimo gazu* ir išpūtima 
teikia skilviui ta malonų jausma ra- 
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Ketvirtas Puslapis
♦

AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINA KNYGA

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS 41

Seštadioriis. Kovo 30. 1940

Waterbury, Conn. Ine. Tris tikietus pardavė A. | 
Kireilidne, o ne Koveilienė.

J. K. N.

PRANEŠIMAI

(Tąsa)
Ar tas jos pasikėsinimas nusižūdyt bu

vo tikras ar tik nuduotas, vis viena ji 
tuo laimėjo. Pasidalinimas tapo padary
tas, bet tik ant skaitlinių. Visa gerybė 
padalyta į tris dalis: Pingios dalis teko 
jo našlei Mania’i, paskui Činios ir Su- 
nios dalis. Kiekvienai daliai kliuvo po 
dvidešimt tūkstančių dolerių pinigais ir 
po trečdalį ūkio. Manios sūnui Asuan’ui 
pavesta šilkų krautuvė. Kasios abi duk
terys Ailien’a ir Lilien’a gavo paskirtų 
po penkis tūkstančius dolerių pasogo. 
Patys namai paliko nedalyti, kolei tėvai 
tebėr gyvi. Žymią gatavų pinigų dalį 
tėvai sau pasilaikė išlaidoms. Ir iš tos 
bendros sumos tapo padengta anoji Su
jungs skola.

Su savo pinigais dalininkai galėjo, ką 
nori, daryt. Mulan’ai patiko šitoksai pa
tvarkymas, ir ji su Sunia pradėjo galvot, 
kaip čia geriausia sunaudojus savo dalį.

\ v Činia buyo gavęs .atostogų vieną mė
nesį, tai jis turėjo netrukus grįžti atgal. 
Jis pasakė Sunia’i, kad jis savo žmonai 
tesiųs po 400 dolerių mėnesiui. Kam jai 
reikia kad ir tokios krūvos pinigų? Kor
tomis lošiant, tiesa, pinigai greit išsiva
dėja. O da tos spekuliacijos biržos rin
koj.

Činia’i visa tai labai įsipyko ir jis pa
sakė Sunia’i ir Mulan’ai, kad baigta: jis 
ir žinot nebenori tų turtuolių dukterų. 
Jeigu jam būtų laisvos rankos, jis vestų 
kok'ią kaimietę mergaitę. Jis noriai at
siskirtų nuo dabartinės savo Sujun’os, 
jei tik būtų proga. Kokia kukli mergai
tė, daug vargo mačiusi, gal net pamesta 
ir parduota vergė — Činia’i atrodė, kad 
tokia būtų tinkamiausia.

Saldi Kvapsnis visa tai girdėjo, stovė
dama su Aman’yte prie Mulan’os. Mu- 

- -lan’a ženklingai pažiūrėjo ir paklausė, 
kokia jos nuomonė šiuo klausimu. Saldi 
Kvapsnis tik galvytę nuleido tyliai ir ap
sikabino Aman’ytę.

Mulan’a dabar pradėjo rimtai galvot, 
kas čia daryt su pinigais. Sunia’i rei- 
kia’kokio darbo, bet jis net iš tolo krato
si, nenori valdininko vietos. Pinigus bū
tų galima bankan įdėt ant nuošimčių, 
bet tuo negi išgyvensi.

Mulan’a, kaipo pirklio duktė, turėjo 
plebėjiškų palinkimų. Nenori ji politi
kos, nei galybės, nei tuščios garbės. ,Ot 
tik sau kokio ramaus, jaukaus kampelio. 
Kai tėvai nebegyvens, jiedu su Sunia 
galėtų apsigyvent kokiam namuke su 
nedideliu sodeliu, kur niekas jiem ne
norėtų bloga daryt. Sau būtų laisvi, 
galėtų laive pasivažinėt. Gal apsistotų 
pietuose, uosto mieste Hangčou’e, na
mely prie ežero. Mulan’a išmoktų ta- 
pyt. Virtų šeimynėlei gardžią daržovių 
sriubą.

Sunia plačia burna nusišypsojo:—Mu- 
lan’yte, iš tavęs galėtų būt puikus poe
tas. Tu tokia natūrali, tikra gamtos 
Y>uktė.

Kai jiedu nuėjo pas Jao’ą, tas pareiš
kė, kad jis jiem dovanoja arbatos krau
tuvę Hangčou’e, bet fen išvažiuot dabar 
da neišpuola, kol tebėr gyvi tėvai. Tad 

• kodėl gi nesusidėt su Hua’iene? Kaipo 
dalininkam. Jai sekasi gerai su dailė- 
daikčiais. Dėdė Feng’a^ savo pajų mie
lai jum perleistų.

Mulan’ai šita idėja labai patiko. Ji 
dargi galėtų ten turėt ir senų knygų. 
Susieitų ten su rašytojais, su tapytojais, 
su artistais, mokslininkais, su meninin
kais ir dailės mėgėjais, Įgytų įdomių 
kultūringų draugų.

Puikiai. Dėdė Feng’as savo pajus per
leido už 15 tūkstančių dolerių, — uždar
bio neėmė, kaipo nuo brolėnų. O Hua’- 
ienė taip džiaugėsi, gavusi turtingojo 
Jao dukterį sau į dalininkus.

K'

Ir pat pirmąją dieną krautuvėj Sunia 
su Mulan’a susipažino su įžymiu tapyto
ju, seneliu Či. Jis sau snaude kampe ant 
ąpčionę, jo ilga barzda ant pilvo ritmin
gai plasnojo.

Hua’iene pašnabždom tarė: — Tai di
dis Či, tapytojas.

O jo nemiegota, tik snuduriota, Kai 
Mulan’a jaunu skardžiu balsu pareiškė, 

 

ad ji jau seniai norėjo susitikti su ger-
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biamuoju Či’u, tai tas, akių neatmerkda
mas, paklausė: —•: Kieno čia toks muzi- 
kingas balselis? Tokį balsą aš norėčiau 
ant drobes nutapyt. t

Ir jie susidraugavo. Tą vakarą jie iš
kėlę pokyliuką, kad atžymėt tą įdomią 
pažintį ir naujo verslo pradžią.

Tseng’ų senelei numirus, Tseng’as ver
kė savo motinos. Verkė gailiai. Iš gai
lesčio, dėl sav© nesveikatos, dėl to skan
dalo su Sujun’a, dėl jos pasikėsinimo pa
sikart. .. O čia da tas neramumas visoj 
šaly... Jis jautė, kad senasai chiniškas 
pasaulis slysta jam iš po kojų...

Daktaras Sutung’as kartais užeMavo 
pas Tseng’us. Jis pasakojo, kad Tseng’ui 
yra cukraligė, “šaldaus šlapimo liga,” ir 
kad yra vakariečių išrasta nauja moks
liška gyduolė insuhn’as.

Tseng’as iš tolo kratėsi bet kokių -už
sieninių vaistų. Tik chininą jis pripaži
no, nes tai bent chiniškas vardas. Mo
terys praktiškesnės. Kasia ir įkalbėjo 
Tseng’ui, kad jis pamėgintų to insulino. 
Mulan’a surado vienoj chiniškoj~medici- 
nos knygoj, kad tikrai esama saldaus 
šlapimo keistai pramintoj ligoj. Tseng’as 
galiausiai sutiko, ypač kad Dr. Sutung’as 
buvo šeimos draugas, pasitikimas as
muo.

Bet tat užgavo Tseng’o išdidumą, kurį 
taipgi skurdino ir kitos tokios aplinky
bės, ir jam ščiuvo anas saugusis man
darinų pasaulis. Net. savo dukteris Ai- 
lien’ą ir Lilien’a jis sutiko leist į misio
nierių mokyklą angliškai pramokt. Jis 
pyko ant moderninių valdiškų mokyklų, 
kad jos leido susmukt senoms idėjoms. 
Be karaliaus, be tėvo, be mokytojo... be 
tų autoriteto ir tvarkos veiksnių-F-kokia- 
gi tai gali būt naujovinė gadynė?

Dukterys mokėsi istorijos, geografijos, 
gamtos mokslų, bet chiniška kalba buvo 
apleista. Rašė jos užsieninėmis plunks
nomis kokias tai keistas gimbeles. O 
dabar ir Dr. Sutung’as perša jam ko
kiuos tai naujovinius užsienio' vaistus. 
Sutung’as vilkėjo užsieniškais drabu
žiais, netikusiai kalbėjo chiniškai, bet jis 
buvo rimtas ir sumanus ir už tai patiko 

. Tseng’ui.
Dabar visai šaliai pradėjo grūmot pa

vojus—iš ano šono sienos.
Juan Šikai’jus rengėsi įsteigt savo ka

rališką tvarką. Jis kalbino ir Tseng’ą 
grįžt užimt valdišką vietą. Bet Tseng’as 
jo vengė, pasiteisindamas savo silpna 
sveikata. Prezidentas Šikai’jus jį pa
kvietė ant arbatėlės, tai ir Mulan’a tu
rėjo progos pamatyt šikaiį'ų. Jis jai 
atrodė panašus į jos tėvą: stambus, dir
žingas, drąsiom akim.

Šikai’jaus valdžią labiausiai sutepė vie
na atkari politinė begėdystė. Kad pa
dėjus savo politinėms ambicijoms, Šikai’
jus priėmė Jąponijos “dvidešimt vieną 
reikalavimą,” ir, kad kiek, būtų parda
vęs Japonijai visą šalį.

Japonijai buvo pavedama geležinkeliai 
ir kasyklos tvarkyti. Japonai būtų pa
skirti “patarėjais” visose kariuomenės, 
finansų, švietimo, policijos ir civilio gy
venimo įstaigose. Tuo būdu Chinija tap
tų pavergta, pavirstų Japonijos kolonija. 
Plačiai buvo paplitę kalbos apie “bendrą 
aziatišką kultūrą,” o praktikoj tatai reiš
kė bendras rinkas aziatiškiems vertel
goms. Visa plati šalis būtų pavergta ja
ponų ir japoniški durklai padėtų išnau- 
dot visus jos turtų šaltinius. Japonijos 
finansiniai tūzai, pramonininkai ir viso
kie grašiagaudos turėtų rugiapiūtę. Chi- 
nijos darbininkai pavirstų ekonominiais 
vergais tų Japonijos storžievių plutokra- 
tų, auksinio teliuko garbintojų ir milita- 
ristų. Šie paneigė visa, kas tik buvo 
geriausia aziatiškoj kultūroj ir apsikrė
tė dviem naujovinio pasaulio ligom — 
komerciniu godumu ir plėšriuoju milita- 
rizmu.

Net ir Tseng’as ir tas matė pavergi
mo ir užkariavimo pavojų. Šį tą jis pa- 
tėmijo jau 1915 metais. Įsisiautus Pasau
liniam karui ir, bendram Europos sąmy
šiui, Japonija tąja proga pasigriebė 
Ciangtao apygardą ir šantung’o provin
cijos geležinkelį, tykodama užgriebti 
visą tą provinciją.

/Daugiau bus)

ir

Iš Komunistą Partijos
Prakalbų t

Kovo 22 d. kalbėjo Peter V? 
Cacchione, komunistas, New; 
York o miesto tarybos narys 
(councilman). Labai geras 
kalbėtojas. Retai kada galima 
girdėti tokių kalbėtojų. Publi
kos buvo virš 
įvyko pačiam 
Temple Hali.

Kalbėtojas
kailį Amerikos 
riams ir Anglijos torėms im
perialistams už kurstymą karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kalbėtojas nurodė,
Amerikos liaudis turi organi
zuotis palaikymui taikos.

Stasys..,

300. Prakalbos 
miesto centre,

gerai išvanojo
reakcionie-

kad'

REIKALAVIMAI
Reikalingas kriaučius, kuris moka 

rankų darbą ir siuvama mašina. 
Darbas krautuvėje vyriškų ir mote
riškų drapanų. Pabandykite, nieko 
nepralošite. Darbas nuolatinis. Kreip
kitės į “My Tailor,” 1-3 Main St., 
Essex, Conn. (75)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

landžio 1 d., L. T. Namo kamba
riuose, 7:30 v. v. Visus narius pra
šome dalyvauti. (74-75)

ba-e SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Biblija, bu 379 paveikslais ..............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

Šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ...........

Raginis, Gražios pasakos ................
Džisn Bambos spyčiai ir ar žmogus 

pareina iš monkes .,.... ................
Dainy Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? . ........ į.....................
Laimė ir Planetos ....... .!.....................
Oficicrius ir Kareivi* ...................... ..
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslais ....... ..........................................
Detroite Lietuvių Byla,.už Muštynes 

už Dalinimą Nekatalikiškų Plakatų
Gyvenimas Stepuko .Raudonosio .....
Celibatas, arba ‘ Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ..................
Duktė Marių, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynėje ..................
Burykla ir Burtjninkas ..................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba............
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at- 

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas .............

Sapnas Marijos Alyvų 'Kalne .........
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai 
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta ..................................................
Kapitonas Velnias, 400 pusi............. n
Istorija Seno ir Naujo įstatymo, 

su paveikslais ................................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagclbos .................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima gauti ...

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystčs pamokinimų .........

Grigorius, kuris buvo prirūkytas ant 
salos per 17 metų, graži apysaka* .. 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip* kankina ....
Stebuklingas Zcrkolas ..........................
Dvarinč Pana .......................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai į fiv. Žemę, Jcruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai .........................................
Trys Užkeiktos Karalaites .................
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ....................................
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų .............;..................

Nuo Vencriškų ir Vėžio Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, I’ai-

lių, Vėžio, Rožės ir 1.1..................
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......... .....
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...... ....
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai ....... .’..............
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ..... ..
Vidurių Liuosuotojas ........................ _
Išvarymui akmenėlių, kad ncšlapin- 

ti
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas, prašalina plcis- 
' kanas ...................................................
Palangos Trcjanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos ir jos kraujo už

teršimo .............................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap

degintų, nubrūžijimų, įsikirtimų ir 
taip toliau .......................................

Norintieji įsigyti bile vieną iš virš 
knygų ar žolių rašykite sekamu antrašu:

M. ŽUKAITIS
834 Dean St., Spencerport, N. Y.

$2.25

$2.50 
35c

35c 
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

40c

35c 
- 35c

30c 
25c 
25c 
35c 
35c

Biznieriai Skelbkitės Laisvėje (

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti ant sykio 
ne tik apsaugosi kubą nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletčlių j dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletčlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di- 
dejį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletčlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

■
L

Binghamton, N. Y

Telef. HUmboIdt 2-7964

VALANDOS:

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

20c
35c

85c

$2.25 
minėtų

75c 
15c 
25c

$1.25 
$1.25

25c

lovoj, po .......................................
užsiscnčjusio kataro, Hay Fcvcr 
nemalonaus kvapo .... :................
surūgusio pilvo (heartburn) .....
romatiškų sausgėlų ......................

25c

$1.00

25c

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

30c 
25c 
15c

30c

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

6 8 Sekmadieniais nėra valandų.
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ATEIKITE PASIMATYTI SŲ GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Klaidos Pataisymas
Kovo 15 d. Laisvės laidoj 

tilpo pataisymas klaidos kas 
liečia pavardes. Bet pataisys 
me vėl pasidarė klaida. Turė
jo būt pažymėta, kad aukojo 
$4 Kasteckis, o ne Kostebekis. 
Aukojo 50 centų J. Mašinaus- 
kas, o ne Mažinauskas.

Kovo 12 d. laidoj irgi įvyko 
klaida dėl pavardžių. Turėjo 
būt pažymėta, kad parengime 
vasario 16 d. dirbo V. Ka
minskienė, o ne V. Makinskie-

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuviij Direktoriai

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STĄGG2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

$1.25 
$1.25

$1.25 
$1.00 

85c 
60c 
60c 
85c 
60c
60c

60c 
85c 
85c 
85c 
60c

60c 
60c

$1.25 
85c

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalii prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR RAR & GRIEL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Jk ______________________________ . . . . . ............................._ _______ ___________________ ™
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J. J. Kaškiaučius, M. D
530 Summer Ave. , Newark, N. J.

1‘ersodinarn Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel. ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Laidotuvių 
Direktorius
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Žiemos Nakties
Pasaka consumed.

REIKIA DARBININKŲT

Liūne Janušyte x
the VYRŲ AUDĖJU

the 3rd Street, Borough of413 Smith N.
RUOCCO

Y. T

the

Y. R

Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE
899

of

THERMOID COMPANYY. R
N, Y.

WHITEHEAD ROAD, TRENTON, N. J

of

Y. R

galvoju,

JOSEPH

96 R

1550 N. Y.

35

! FILE TVARKYTOJOS

1261

349 Y, R

Y. R to

N.

(77)
the

Y. R

the

1611 E.
Kings, to be consumed

sakau Brooklyn, N. Y.4520 —Kings, to be consumed

Brunt Street,. Borough of

Užrašykit Laisvę Savo Draugui291 Van

Y.

Pla-

4401 5th Avė,,

k
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is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby giyen that License No. 
has been issued to the undersigned

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Beard Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

hereby given that License No. 
been “issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough of 
be consumed

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
11th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

Street, 
Kings, to be consumed

HOURIGAN
Brooklyn, N.

ALEKSEJUS
Brooklyn, N. Y. T

HOURIGAN
Brooklyn, N.

J. SALAYKA
Brooklyn, N.

Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

GEORGE BROWN
(Black Cat Cafe)

St., Brooklyn,

PONTES
Brooklyn, N. Y. T

KERN
Brooklyn, N. Y.

HENRY
269 Wyckoff Ave.,

anti liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
2nd Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed

Law at 147
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN WIGNES &
147 Thames St.,

and liquor -at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed

the premises.
TIMOTHY MORIARTY

Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.

BEHRENS
Brooklyn, N. Y.

the premises.
STEPHEN

Berry St.,

“Kušat, kušat.” Tiek

RACHLEFF
Bai- 

Brooklyn, N. Y.

SHAPOLAS 
Brooklyn, N. Y.

fXArM,* '.IU»

(81)

Street, 
Kings, to be consumed on

NOTICE is 
L 5407 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 1611 E. 19 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. (

HARRY &'DOROTHY BERMAN 
19th St., Brooklyn, N.

at 2123 Emmons Ave., 
County of Kings, to 
premises.

EUGENE
(D-B-A Jean’s Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N.

(Pabaiga) »’ •
O šalia toks storas vokie

tis, bizūną įsitveręs, švais
tosi, gargaliuoja ir į tuos 
vaikučius rodo:

—Pirkit, girdi. Parduo
dam. Iš Leningrado pusės 
vežam. Už Šerniukus po 
fimf, 
markes
drei. Tėvų sako, nebęra, ne
bijokit, juos į Vokietiją iš- 
sivarėm, taip, kad niekas jų 
iš jūsų neatims. Primesti 
kokią bulvę, sako, o už tai 
veltui piemenį turėsit. Dra
bužiai jų nuplyšo, kol iki 
čia atvarėm, bet nieko, ne
nustips ir taip!

Atsukau aš akis į kairę 
pusę, na ir... Laimė, kad 
man už nugaros Buika dre
bėjo, tai į jį įsitveriau. O 
tai būčiau suvisam pargriu
vusi !... Stovi toks pačiam 
eilės gale ketverių metų pi
piras, o kad žliumbia! O 
kad bliauna!

Neatlaikė mano širdis.
—Ąkurat.

kaip mano Adomėlis, kuo
met per. tetos Nastės šliūbą, 
pyrago negavęs, žliumbė! Ir 
plaukeliai tokie pat balti, ir 
skruosteliai, kaip aniolėlio, 
ir nosytė taip pat iš strio- 
ko varva, o nėra kas nu
šluostys !...

Laikau aš su kaire ranka 
pinigus prie kišenės su špil
ka prismeigtus, o dešine 
koja jau pradedu į vokiečio 
pusę eit...

—Apsieisi,

penkias atseit, 
už mergytes po

pas vokiečius
jie

durnoj u, — 
Adomėli, be blynų šį kartą, 
gal nepasakysi motinai už 
tai blogą žodį. Ir tamsoj pa
sėdėsim, kai parvažiuosi, 
kitą mėnesį žibalo nusipirk
siu... Bet negi galiu aš da
bar šitą aniolą velniam ant 
sudraskymo atiduot!

Trenkiau aš vokiečiui į 
akis tas jo fimf mark, pa
siėmiau vaiką ant rankų... 
O kitos visos bobos irgi su- 
puolusios kad perka! Kad 
šaukia!

—Neduosim, — šaukia,— 
kad erodai nekaltus kūdi
kius kūtavotų! Neleisim,— 
šaukia 
vežt! Tegu, — šaukia, 
čia Lietuvoje kartu su mū
sų vaikais auga! Dėl vienos 
burnos viršaus badu nenu- 
stipsim, nesulauksit!

Na, įsodinau aš tave, An
dreli, į kaimyno Salio veži
mą, užklojau savo kailiniais 
ir parsivežiau į ntusų Nerė
pus. Nė šalčio nebe jutau, 
kai atgal važiavom! Parva- 
žiuojam, o čia man Mickie
nė gvoltą ant viso kaimo 
pakelia:

—Viena, — sako, — uba
gė pas mus į kampą įsime
tusi kirmija, o dar čia kitą 
veltėdį pardangino!

—Moteriškėle 
bijok dievo! Kaip tu, tokius 
žodžius pasakiusi, paskui 
šventą komuniją galėsi į 
burną pfiimt? Argi aš vel
tui pas tave ant kampo sė
džiu? Argi nedirbu aš tau 
nuo ryto ligi vakaro, kaip 
paskutinis jautis? Nuo savo 
gerklės a t i t r a u kusi tam 
paukšteliui kokį trupinį pri
duosiu. .. Kiek čia jam rei
kia, tokiam vabalui! O ne
gi tau kampelio gaila? Vis- 
vien juk visų savo žemių ir 
trobų neaprėpsi!

—Nutilk 
kienė 
savo namus!

O tu čia, Andreli, kaip su
prasdamas, kad užniksi 
dar labiau verkti!

Na, nieko... Įtempiau aš 
tave į savo kampą, pagul
džiau lovon. Tu man sakai: 1425 Rockaway P'kway,

FITZGERALD 
Brooklyn, N. Y.

ANNE BQYLE
' Brooklyn. M Y.

, — šaukia Mic- 
neįsileisiu aš jo į

.su
prantu rusiškai. O paval
gęs kad nusišypsojai! Kaip 
abrozdas ant sienos! “Ka- 
rbšij babuška,” sakai. To- 
kiūs ^erus žodžius, vaikeli,' 
irgi kur čia nesuprasi ... ’

Ir ot—praleidome mudu 
su tavim žiemos naktį. Lau
ke šalta, tamsu, vėjas me
džius kad laužo! Bet tu, kai
liniais apklotas, miegi sau 
kaip niekur nieko, ir tik ko
jelėm šitaip kartais: strikt, 
strikt. Turbūt sapnavai; 
kad vis ■ dar vokiečiai tūve 
per šaltas pusnis varo!

O iš ryto mano Adomas 
parvažiavo. / ",;t.

—Ir gerai, — sako, —ma
ma, kad blynų šį kartą ne
turi, nes jie man paskuti
niu laiku pradėjo kažko ne- 
bepatikti... Širdis nepri
ima. O dėl žibalo... Dabar 
tau tas Andriejus vietoj 
lempos pabus. Ot, iš karto 
ir šviesu ii’ šilta troboj pa
sidarė, kai jis čia atsirado! 
Apsieisi, mama, kol kas be 
žibalo.

Bet ir liūdną dalyką jis 
tada man pasakė.

—Išeinu, — sako, — į 
miškus. Negaliu aš, — sa
ko, — rankas susidėjęs žiū
rėti, kaip kraugeriai žmo
nes kankina, arba va, šito
kį maželį vietoj šunies lai
ko. yis^’ — sako, —mūsų 
kraštą vokiečiai į pragarą 
nori paversti. Reikia prieš 
stoti... O judu gyvenkit čia 
abudu su Andriejum ir lau
kit manęs. Na, o jeigu ne
grįžčiau ...

Treji metai, Andreli, nuo 
tos dienos praėjo. Lygiai 
treji! Toks pat vakaras ta
da buvo, kaip šiandien... 
O žiūrėk, kaip tu dabar už
augai! Sulig mano lentyna! 
Tik kad mamytė tavo taip 
ir nebeatsišaukė... Turbūt 
paguldė savo galvą kur nors 
Vokietijos mirtinose sto
vyklose ... Gyvus gi žmones 
į pečius grūdo! Negyvai nu
galabydavo! Nieko, gyven
sim mudu, v a i k e Ii, ir 
toliau... Užvis dabar, kuo
met vėl savo žmonės kraštą 
tvarko ir kuomet mudu tą 
naują trobelę sau pasista
tėm ir žemės valdžia davė 
iš buvusio Mickų turto... 
Dabar tai jau mudu nepra- 
pulsim! A t s 4 m e n i, kiek 
džiaugsmo buvo, kai trobą 
mums statė? Tu, vaikeli, ir
gi padėjai, — nebijok!— 
kaip didelis akmenis pa
matams tampei! Ir mano 
Adomas padėjo... Tik kad 
jo, vargšelio, ranka sužeis
ta... Kai suskirto mūsų 
partizanai su 
vokiečiais, 
granatos gabalas į petį... 
Bene užsnūdai?

—Ne, senuliuk, klausau. 
Kokia baisi pasaka!

—Eik, atsiriek pyrago, 
palengvės ant dūšios, žinai 
ten, spintoj.

Andriukas tik papurtė 
gal^a. ir žvilgsnio neati
traukdamas, sekė lempos 
liepsnos plazdėjimą.
• Kieme už durų sušnerėjo. 
Viauktelėjo. Rudis ir nutilo.

—Senut? Kas čia?...
—Nebijok... Palauk...
—Ulia-ulia! sušuko links

mas balsas po langu.— Ar 
jau sūmigot?

—Dėdė Adomas parvažia
vo ! suspiegė Andriukas, 
puldamas prie durų, i

—Naujas, laimingas gy
venimas p a r va ž i avo! — 
Šūktelėjo vėl tas pats džiu
gus balsas po langu 
čiai atidarykit duris ir įsi 
leiskit jį!

nevidonais
pakliuvo jam

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2212 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
413 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is' hereby given• that License No. 
L 5485 has beep issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 . of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 436 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of . Kings, to be consumed off 
promises. ’

MICHAEL P. DONZA & 
THOMAS J. DONZA 

(GI Twins)
436 — 7th Ave., Brooklyn.,. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, Coiiqty of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4223 —• 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDMOND
4223 — 2nd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4316 has been issued to the undersigned 
to sell beer,' wine 
Section 107 of the 
Law at 137 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDMOND 
137 — 5th Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC.
168 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 96 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1387 Bedford Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O’BRIEN & HUGH GAVIGAN 
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1739 lias been issued to the unersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 144-46 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DIEGO SCIABBARRASI 
144-46 Greenpoint Ave., Brooklyn, N, Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 349 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central 1’alace Cafe)

Central Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1473 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1439 Bedford Avenue, Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIU M. GILLESPIE 
1439 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at' 5702 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD KIERAN
5702 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN PAVILANSKY
158 Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1370 han been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 33 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

LUDEIKOS
33 Hudson Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1644 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN
166 Columbia St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at Retail under 
Section 107 of'tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Van Brunt Street,. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

NELLIE ZYMBOflOWSKY
Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1857 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1128 Bedford. Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JAMES F. McLAUGHLIN. INC. 
1128 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and llqtfor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES VIGUNAS • 
284 Scholes St., firooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 574 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

DAVID
574’ Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 759 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

• ESTHER DISLER 
(Parkside Tavern)

759 Gates Ave,, Brooklyn, N. 
\

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 714 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE js hereby given that License No. 
RL 6341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2029 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK SULENSKI
2029 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5020 lias been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 Grand Street, . Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 434 Humboldt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO BOCCIO
434 Humboldt St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6858 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Glcnmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.,

KONSTANTY PUCZYNSKI
123 Glcnmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Thames Street, 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1550 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY 
(Capitol Bar & Grill) 

Fulton St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 Lincoln Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE iš hereby given that Ličense No. 
RL 5143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 315-17 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kidgs, to be consumed 
on the premises.

TIMOTHY MORIARTY 
315-17 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1728 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 37-38 Newkirk Plaza & 615 Mar- 
borough Road, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN MORIARTY 
(Moriarty’s Cafe) 

37-38 Newkirk Plaza & K 
615 Marborough Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 76 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at retail, under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off the premises.

SPENCER WINE CORP.
141-153 Spencer St.. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
W 24 has been issued to tho undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
at 50 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROSE LORENZO, EXEC. EST. OF 
FRANK LORENZO

50 Stone Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE 
RW 709 
to sell beer and whro at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 528 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 42 
County
premises.

WILLOW’S TAVERN & RESTAURANT 
42 Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 672 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1428 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

SA VERIO BENTIVEGNA 
Sam’s Tavern

1428 DeKalb Ave. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE in hereby given that License No. 
RL 1604 has been issued to tho undersigned ) 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 North 7(h Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
dn tho m'cmises.

SOFIA LACHTARA
85 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 1709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of tho 
latw at 4401 — ___ T._
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 188-190 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GYMNASTIC ASS’N OF POLISH FALCONS 

OF AMERICA. NEST NO. 14 OF 
WILLIAMSBURG!!, INO.

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31 So. _
Brooklyn, County of Kings,- to be consumed 
on the premises.

i AUGUST GOODARD
31 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 144 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, -County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHAS. P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 899 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

CHARLES G. ANAGNOS 
College Rest. Bar & Grill

Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 98 Thatford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

IRVING I. SMITH
98 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1318 Avenue M, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST., INC. 
1318 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

, f

NOTLCE is hereby given that License No. 
RL 6280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Vanderbilt Street, Borough of 
Brooklyn, Couqty of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINDSOR TAVERN, INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 430 Ridgewood Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• JOHN AMATO
430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 277 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNE VASIKAUSKAS
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1261 Flushihg Avenue, Borough of 

I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALDEMAR FISCHER & 
GUSTAVE KUNZE 

Fischer’s Bar & Grill
Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6556 has boon issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

Law "at 1120 — Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SAM HAIMSON & LOUIS 
Hildanne Restaurant &

1120 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2243 Kimball Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV J. HARMS
2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4238 has( been issued to te undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE, ADM., 
1058 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section U)7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 657 — Broadway, Borough 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HENRY
657 — Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4520 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

VINCENT W. FRANZONE 
Royal Cave Restaurant 

11th Ave.,

NOTICE 
RL 1541 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAUL JONAS
225 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vtine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS HAIMOW1TZ 
DOMlHlCK CARULLO

133 Kingston Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5074 has been issued to . the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 86 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUCIA VON MINNEN
86 Flushing Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1447 lias been issued to tha undersigned 
to sell beer* wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1425 Rockaway P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DUMCHES
Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Nuolatinis Darbas
DIVONŲ AUDĖJAMS IR PINĖJAMS 
Patyrę Prie Wire Motion or Vacquard 

Stabilų Nereikalinga 
48-VALANDŲ SAVAITĖ ‘

STATE & CLINTON STREETS 
TRENTON, N. J. •

Nuo Penn. Stoties Trenton e eikite du blokus į šiaurius 
iki kampo State ir Clinton Streets. Važiuokite S-9 Bušu 
iki dirbtuvės.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMU MAŠINŲ 
OPERATORĖS

VIENA ADATA IR MERR0W 
MAŠINOS

TAIPGI RANKOM SIUVĖJOS
ARMHOLE FELLERS IR

- KAMPUKŲ PRISEGIOTOJOS 
PUIKIAUSIA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS
KRElPKITftS

PHOENIX CLOTHES
KACE IR COURT STREETS 

ALLENTOWN, PA. 
Phone ALLENTOWN 3-7532

PATYRUSIOS 
AR BE PATYRIMO
NUOLATINIS DARBAS 

PERĄ ALGA 
5 DIENŲ SAVAITE

KREIPJKITES TUOJAU
Accident & Casualty 

Insurance Co.
Ill JOHN ST., N. Y. C

REIKALINGOS 
MERGINOS AR 

MOTERYS 
PERPAKAVIMUI 

TOMATOES 
Pageidaujama, Patyrimo 

Bet ne Būtinai 
KREIPKITĖS 

YECKES-EICHENBAUM, INC. 
64 CORNELIA ST. 

(CHAPEL STREET MARKET) 
NEWARK, N. J.

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 
ĮUOJAU DUODAMI 

VYRAMS IR MOTERIMS 
KAMBARYS. VALGIS IR 

APSKALBIMAS PASIRENKANT 
METINĖS APMOKAMOS VAKACIJOS 

GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 
PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAV1M4 

IR CIVIL SERVICE 
SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 

I’AGELBININKAI PIENINĖJE 
PAGELB1NINKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniškai ar Rašykite. 
MORRISTOWN 4-1800

N. J. STATE HOSPITAL
GREYSTONE PARK, N. J.

(81)*

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6088 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 212 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
212 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8505 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, whic and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1698 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN AVANZ1NO
Black Horse Tavern *

1698 Nostrand Aye.,.. Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

■ 
I 
£1

REIKIA
50 VYltŲ

Prie
ABELNO FABRIKO 

DARBO 
ir 

PRIKRAUTI—IŠKRAUTI 
VAGONUS

3 ŠIFTAI DIENOJE
6 DIENŲ SAVAITE 

BONAI UŽ ŠIFTŲ DALBĄ
Automatiški pakilimai. Pašalpos. 
Apmokamos šventės, vakacijos, 
apdrauda. Kafeterija ant vietos. 
Geri transportacijos ji engimai.

THE CELOTEX 
CORPORATION 

MIDDLESEX AVENUE 
METUCHEN, N. J.

(75)

GREVERUOTOJAS 
CHASERS, ROUTERS 

prie misingio jspaudimui dies Ir molds. 
$1.75 J VALANDĄ PRADŽIAI 

2 SAVAITĖS VAKACIJŲ,
2 SAVAITĖS LIGOJE PAŠALPOS; 
ŠVENTĖS PILNAI APMOKAMOS.

DAUG VIRŠLAIKIŲ
UNITED ENGRAVING WORKS

150 W. 22nd ST., NEW YORK CITY
. _____________ . (77)

SANDĖLIO VYRAI 
APVALYTOJAI 
Nuolatinis Darbas 

421/g VALANDŲ—5 DIENOS 
Puikiausia Proga 

Matykite Mr. Gordon 
GIMBEL BROS.

Long Island City Warehouse 
RANSON STREET

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
MERGINOS IR .MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI 
7:20 A. M. IKI 5 P.M. 
AR ANTRAM ŠIFTUI 

4:15 P. M. IKI 10 P. M.
Lengvas, švarus, linksmas darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų.
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS I
EMPLOYMENT OFFICE OF

THE
F. W. SICKLES CO.

165 FRONT ST.
CHICOPEE, MASS.

(77)

MOTERYS VALYTOJOS
Nuolatinis Darbas 

42i/a VALANDŲ—5 DIENOS 
Puikiausia, Proga 

Matykite Mr. Gordon 
GIMBEL BROS.

Long Island City Warehouse 
RAWSON STREET

MERGINOS
PRIE KNYGŲ APDARYMO DARBO

Patyrusios
JERSEY WIRE STITCHER

• Geros valandos. Puiki alga. 
Geros darbo sylygos.

Kreipkitės tuojau 
NATIONAL PUBLISHING CO. 

239 South American Street 
Philadelphia, Pa.

REIKIA MERGINŲ
Kosmetikų darbas. Nuolat. Gera alga.

PRIVATE LABEL COSMETIC CO.. 
526 W. 48TH ST., N. Y. C.

(76)
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Darko Gyvenimą

Organizacijoms-Dėl 
Gegužinės

Visi darbo žmonės šiemet 
turi daug problemų, o taikos 
išlaikymo srityje visi turi di
džiausią iš didžiųjų proble
mų. Pirmos Gegužės minėji- 

, . mas pasitarnaus daugelį tų 
problemų išryškinti, apie jas 
visuomenę informuoti. Visiems 

x turėtų būti aišku, kaip yra 
svarbu turėti sėkmingą gegu
žinę šiemet, pirmais po ko ka
ro ir didžiausios propagandos 
už trečią karą metais.

Pirmos Gegužės iškilmių pri- 
rengime visoms organizaci
joms reikėtų turėti savo dele
gatus ar atstovus. Kur nėra iš
rinkta delegatų, valdyboms 

„ . reikėtų pasirūpinti dalyvauti 
ar ką nors pasiųsti.

Konferencija įvyks—
Jau šį šeštadienį (šiandien), 

kovo 30-tą, viešbutyje Capitol, 
51 st St. ir 8th Ave., New Yor
ke. Pradžia 1 vai. Registracija 
delegato ar atstovo $1. Pri
važiuojama Independent 8th 
Avė. linija iki 50th St. stoties. 
Taipgi netoli nuo BMT Broad
way linijos tir IRT 7th Avė. 
linijų.

Ateikite Išgirsti Pranešimą 
Iš Lietuvos! Įvyks šį 

Sekmadienį, 31-mą
Antanas Bimba, išbuvęs Lie

tuvoje su virš tris mėnesius, 
pirmas Amerikos lietuvis,’ pa
matęs Lietuvą po šio karo, 
kalbės Brook lyno lietuviams šį 
sekmadienį, kovo 31-mą. Iš 
Lietuvos jisai sugrįžo šio mė
nesio 23-čią.

Masinis raporto mitingas 
bus Schwaben Hali, 474 Knic
kerbocker Ave., prie Myrtle 
Ave., Brooklyne (Ridgewood). 
Įžanga tiktai 40c (taksai įskai
tyti.) »

Pradžia 3 valandą (durys 
atdaros anksčiau).

Planuoja Parduoti
Lotus Veteranams

Maire McVey, airė ju- 
žmona, pribuvo j New 
portą , slapuke. Immi- 

viršininkai nuspręs,

Mrs.
rininko
York o
gracijos

. ar jinai galės liktis pas vyrą

Klausimai ir Dainos
Apie dabartinę Lietuvos pa

dėtį publika galės ne vien tik 
pasiklausyti pranešimo, bet ir 
klausti klausimus po prakal
bos. Kalbėtojas, buvęs Lietu
von pasiųstas Lietuvai Pagal
bos Te'ikimo Komiteto, Lietu
vai pagalbos teikimo reikalais, 
yra pasiryžus atsakyti apie 
viską, ką jis matė ir girdėjo.

Koncertinę programos dalį 
suteiks mums Aido Choras, 
vadovybėje Aldonos Anderson 
(Žilinskaitės), taipgi dainuos 
Merginų Kvartetas.

Visus kviečiame, visų lauk
sime.

Kelrodis:
Schwaben Hali yra viena iš 

didžiausių ir patogiausių 
Brooklyne. Tai ta pati, kurio
je rudenį įvyko Aido Choro 
Operetė (pirmas perstatymas). 
Patogiai privažiuojama iš vi
sur BMT linijomis ir daugeliu 
gatve k ariu, o didžiumai ridge- 
woodieciu — kaip namie.

C^inarsie -’ 1lt h St. linijos 
Myrtle Ave. stotis (prie Wyc
koff).

Myrtle-Metropolitan linijos 
Knickerbocker Ave. stotis.

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Brooklyno Skyrius.

Veteranų septynių organi
zacijų atstovai lankėsi Miesto 

tartis su Miesto Tarybos 
Sharkey apie veiklą pra- 
jo rezoliuciją, kuria siū- 
parduoti miesto nuosa- 

tuščius lotus

TREČIA DIDI SAVAITĖ!—DABAR RODOMA!

“Dark is The Night”
Direktorius Boris Barnet.

★ ★ ★
Žvaigždės:Irina Radchenko, 

Ivan Kįuznetsov'lr 
Boris Andreyev. <•

taipgi: Išimtinas!
Pirmieji pokariniai paveikslai 

Austrijos sostinės 
“VIENNA”

ARTKINO 
PUIKUS LOKESTINIS 

VEIKALAS!

STANLEY 71 h Avenue Į Durys atdaros
tarp 41 ir 42 Sts. ' 8:45 A. M.

NEPAPRASTA! SUDREBINA! NESITIKĖTA!
Matyk Nacių žiaurumus, kuriuos filmos parodo NUREMBERG O TEISME 

“NEGYVŲJŲ STOVYKLOS”
Matyk tikrus, pasibaisėtinus vaizdus dar niekad pirmiau nerodytus! Matyk Churchiltų 
aplankant Kardinolų Spelimanų! Matyk Kanados premjerų įtariant atominius šnipus! 
Matyk Generolų Smith*. naujų J. V. ambasadorių Rusijai, kalbant su Prezidentu Tru- 
manu, pirm išvykstant į Maskvą! Matyk Leonų Blumų, buvusį Francijos premjerų, 
atvykusį su speciale misija į Washington*! Matyk sensacingas filmas iš Paryžiaus kri
minalas bylos, kur Dr. Marcei Petiot

Matyk visas
kaltinamas už 26 žmonių nužudymų jo namuose! 
naujausias žinių filmas!

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY ir 46 ST.

LAISVftS Skaitytojai Susižavės Šiuo Veikalu!
LIETUVOS SOSTINĖ

didžiuotųsi tokio garsaus Europinio aktoriau* vaidinimu ten . . .
Bet didžiausias pasaulio komedininkas 

OSCAR KARLWEIS dabar vaidina *

“I LIKE IT HERE”
Juokingiausioj komedijoj apie naują Amerikos pilietį.

GOLDEN THEATRE 45th St. West of B’way.
CL 6-6740 Vkr. Antr., Ketv. Sekin. (ne Pirinad.)

Popiet Treė. ir šešt. Tikieai $1.26" iki $3.60

Nebuvo dalyko, kurio ji nežinojo apie meilę! Provokuoja ...
Neatlaikomai vilioja ... Gundo ... Istorija tos audringos raudon
plaukės, kuri pakilo iš lūšnynų ir tapo skandalingiausia kunigaikšte 
karališkame Londono palociuje!

PAULETTE GODDARD • RAY MILLAND

"KITTY"
su PATRICK KNOWLES • CECIL KELLAWAY 
REGINALD OWEN • CONSTANCE COLLIER 

MeiliŠkiausi prietikiai meilės istorijoj! • PARAMOUNT JUDIS 

RIVOLI BROADWAY IR 49 STREET

Tai tikriausia nuostaba su ta Hubba-Hubba daina! Smagi, 
spalvinga ir linksma muzikalė!

VIVIAN BLAINE • DENNIS O’KEIįFE 
PERRY COMO • CARMEN MIRANDA

"DOLL FACE"
IŠGIRSK DAUG ŠAUNIŲ DAINŲ!

IN PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJ
LOU WALTERS

LATIN QUARTER REVEUE
Tiesiai iš N. Y. garsaus naktinio kliubo. 

ir Extra: Arthur Lee Simpkins 
ir Extra: Arthur Lee Simpkans

' SPECIALIS MARCH OF TIME, NIGHT CLUB ROOM

R OXY 7th Ave. ir ,50th St.

Moteriškė Apgavo 
Plėšikus

n
Nešdama iš banko pinigus 

algoms Youth-Moor Garment 
Co. darbininkams, 675 Rock
away Ave., Brooklyne, Mrs. 
Minna Miller pajuto, kad ją 
seka du vyrukai. Jiems nepa
stebint, jinai iš piniginės spėjo 
išvolioti voką su $1,700 algų 
pinigų ir įstumti sau ranko
vėn, o piniginę leido jiems pa
čiupti be didelių pastangų — 
be sudarymo sau pavojaus. 
Vyrukai paspruko su pinigine 
ir joje esančiais jos privatiš- 
kais $9.

Baudžia Gatvių Teršėjus
Kovo 29-tą vėl pašaukti 

teisman 291 asmuo už teršimą 
miesto gatvių, kaip praneša 
švaros Departmento komisio- 
nierius William J. Powell. Vie
ni iš jų yra iš žemutinio Bronx, 
kiti iš aukštosios dalies Man
hattan salos, dar kiti iš Flat
bush sekcijos Brooklyne.

Iš tūlų sekcijų prasikaltę 
nešvaroje jau buvo pašaukti 
pirmiau, iš kitų dar būsią pa
šaukti. Viršininkas sako, kad 
kožnai miesto sekcijai ateis jos 
eilė departmento pastangose 
padaryti miestą padoresniu.

Kovo 28-tą teisman buvo 
pašaukti 15 brooklyniečių vy
rų ir moterų.,Jie turėjo pasi- 
mokėti po $3 ir vienhs $5 u.ž 
neap valymą šaligatvių priešais 
savo namus ir krautuves.

Prasideda Trečiadienį, Balandžio 3 
Gci iausia šiemet slaptybė! Istorija šokiu 
salės šeimininkės ir jūreivio atostogų! 

įstangi, sujaudinanti!
Susan Hayward • Paul Lukas

“Deadline at Dawn”
Bill Williams

BROADWAY ir 47th ST.

BING CROSBY • DOROTHY 
LAMOUR • BOB HOPE 

'‘Road to Utopia”’
Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoje 

BENNY GOODMAN
Swing Karalius, Jo Klernotas ir Jo 
Orkestrą. Taip pat Garsus Sextetas ; ir 
JOHNNY BARNES, Šokių žvaigždė; ir 

EXTRA: PAT HENNING 
“Ątnminis Komikas.”

VIDUNAKČIO VAIDINIMAS 
KAS NAKTĮ

PARAMOUNT
The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų
Europini vaidinimų “Lilliom” Molnar’o
Muzika Richard’o Rodgers. Žodžiai ir

Dainos Oscar’o Hammersteln 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MILLE

SU JOHN RAITT - IVA WITHERS
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way CI 6-0750
Vakarais 8:30. Popiet Ketv. ir šest. 2:30

Tite Theatre Guild's Muzikalia Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai 

Dainos Oscar Hammęrstein 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MILLE 
Harold Keel • Joseph Buloff

Betty Jane Watson • Kuth Weston

ir

ST. JAMES THEA., W. Mth ST 
, Popiet Ketvirt. ir Seitad.

nariu 
vesti 
loma 
vybėje esančius
veteranams. Grupei vadovavo 
Harry Heller iš American Ve
terans Committee.

Jeigu toji rezoliucija praei
tų, visi miestui prasiskolinę lo
tai, už kuriuos taksai nemo
kėti 5 ar daugiau metų, būtų 
parduodami veteranams po 
$1. Jie turėtų ant tų lotų pa- 
sibudavoti namus bėgiu vienų 
metų.

Parduotų tik tiems vetera
nams, kurie gyveno mieste 
pirm išėjimo tarnybon.

Rezoliucija buvo įteikta ta
rybai kovo 26-tą. Siūlo, kad 
miesto kontroleris ir iždinin
kas sužiūrėtų-surašytų tokius 
lotus.

Šuny Staugimas Buvęs 
Ne Už Dyką

bet

15 metų ber- 
mokyklon 

aptaškytais

“ Pastangose kaip nors išsi
skirti nuo darbo žmonių, kaip 
nors darbo žmones ir jų tur
tą valdyti, turtingieji, nuo ku
rių iki šiol vyriausiai’ tebepri
klauso įstatymų leidimas, yra 
pridarę tiek visokių painiavų, 
kad kaltais ir patys į jas įsi
pina. O darbo žmogui, kaip 
kurapkai, patekus į kilpynus, 
visai neleika galimybės išsi
kapstyti.

Šiomis dienomis - iškilo aikš
tėn va kokia tų įstatymų pai
niava, ką amerikiečiai pava
dintų “crazy quilt” — vingiais 
be galo ar pradžios.

New Yorko užmiesčio rezi- 
dencinėj sekcijoj, Larchmon- 
te, statybininkas Kennedy nu
sprendė apeiti namų stoką pa- 
sistatydamas sau vieną iš tų 
gatayai su ran či u otų namukų, 
ant 90 per 110 pėdų ploto. Iš
sirinko jis New Yorko depart- 
mentinėj krautuvėj ' modelį. 
Sumokėjo $1,192 rankpinigių 
(ketvirtadalį) užsakymui rėik- 
menų vidui įrengti. Gavęs rei
kiamus leidimus. Balandžio 1- 
mą tikėjosi gauti 
namuką ir 
ti.

Namukas ateina, kaip lauk
ta. Bet jo 
kurių daugeliui jisai pats pa- 
budavojo gana puošnius na
mus, sako, kad jo namelis

supakuotą 
ne už ilgo įsi k u r-

•poniški kaimynai,

PARDAVIMAI

Pašto Viršininką
Brooklyno paštininkai, su 

dabartiniu savo viršininku Ed
ward J. Quigley, ruošia ban- 
kietą pagerbti buvusį pašto 
viršininką, dabartinį gaisrage- 
sybos komisionierių Frank J. 
Quayle. Ban kietas įvyks ba
landžio 25-tos vakarą, St.,

SlPokilis Pagerbt Buvusį ■ 
namolio buvimas nupiginsiąs 
jų namų vertę. Priėjo prie to, 
kad miestelio valdyba pertai
sė statybos kodą, dabar rei
kalaujantį turėti plotą ma
žiausia 10,000 ketvirtainių pė
dų. Pono Kennedy plotas turi 
tik 9,900. Sienų dengmuo tu
rįs būti ne mažiau trijų ketvir
tadalių colio storio, o jo yra 
pusės colio. Ir daug ko kito į
naujas taisyklos prikrautai George viešbutyje, 
kad apsisaugoti “pigių namų 
susiedijoje.

Ponas Kennedy argumenta-i Mead, Mrs. 
vo, kad jo. šlubelė nebus pigi, gub. Lehman, generalis pašto 
kad ji lėšuos apie $15,000. viršininkas I 
Tai daug daugiau, negu eilinis |ras O’Dwyer, 
žmogus išgalėtų. Bet čia prieš 
jį atėjo federalis patvarky
mas, kad namų įrengimui reik
menis galima pirktis tik $10,- 
000 ar pigesniems veteranų 
privatiškiems namams.

Taigi, pono Kennedy namu
kas yra per pigus, kad nutil
dyti poniškus 
gauti viską, ko 
putei nesulojus, 
gus prisitaikyti 

Kaip dabar 
stubelė 
punduose, 
lauks, kol turįs puikesnę stu- 
bą kaimynas atves savo šune
lį su reikalu, o ponas Kennedy 
turės nenoromis užimti butą 
kur nors kitur, gal būti atimti 
nuo neturinčio ištekliaus že
mės nei stubelės įsigyti.

Tokios tai pasekmės doleri
nės išminties. i T-as.

Tarpe pakviestų žymiųjų 
į svečių yra seiftitorius James 

Roosevelt, buvęs

Hannegan, majo- 
, kitų miesto de- 

partmentų viršininkai, taipgi 
demokratų politinės mašinos 
vadai.

kaimynus ir 
reikia, nei la- 
bet per bran- 
prie mažiukų, 
padėtis stovi,

tru n ės kur surišta 
žemelės plotas

Mokyklų Viršininkams 
Pasiūlyta Nominuoti 

Vyriaūsį
Dabartinis miesto mokyklų 

viršininkas dr. John E. Wade 
pasitrauksiąs iš veiklios tarny
bos 1947 metų vasarą, jam 
perėjus taisyklėse nustatytą 
amžiaus rubežių. Dėl to mies
to švietimo Taryba pasiūlė 
mokyklų viršininkams nomi
nuoti kandidatus, iš kurių ta
ryba parinksianti viršininką. 
Kiekvienas gali nominuoti 5 
asmenis.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ 
DIRBTUVĖ

Gerai įtaisyta dideliam bizniui: 
siuvamos mašinos, 3 prosijamos 
visi kiti įrengimai kriąuČiškai dirb
tuvei. General Clothing Co., 
168 Roebling St., Brooklyn. Turime 
greit parduoti. Priežastį pardavimo 
sužinosite ant vietos. (80)

4 
ir

Atvykęs iš Erje, Pa., dr. 
Maxwell J. Liek, 62 m., mirė 
nuo širdies atakos savo kam
baryje viešbutyje Waldorf- 
Astoria, New Yorke.

šunes gal mažiau žino, 
daugiau jaučia už žmones.

Pereito pirmadienio vakarą, 
mažai apgyventoj Brooklyno 
sekcijoj, Euclid ir Wortman 
Avės, apylinkėje, susiedijos 
šunes lojo ir staugė. Bet tai 
ir yra šuns “biznis,” pamąstė 
sau žmonės, niekas nekreipė 
domės.

Antradienį,
niukas, eidamas 
pamatė krauju 
langais automobilį. Priėjęs ar
čiau pamatė jame sėdint su
kniubusį negyvą žmogų. Iš
tyrus, pasirodė, kad asmuo mi
ręs apie 6-8 valandom anks
čiau. Jei būtų šunų paklausę, 
gal būtų išgelbėję gyvastį ar 
bent lengviau kaltininkus su
sekę.

Mirtin uždaužytasis, supjaus
tytasis asmuo esąs Vincent 
Cusumano, 38 m., 672 Hem
lock St., Brooklyn. Jisai liuos- 
laikiais pardavinėdavęs brang
akmenius, tačiau policija abe
joja, ar jis būtų buvęs užmuš
tas tikslu apiplėšti, kadangi 
jo paties žiedas, laikrodėlis ir 
keli doleriai pinigų likę nepa-

Kovo 28-ta buvo šilčiausia 
šių metų diena New Yorke, 
temperatūra siekė 75 laips
nius. Tačiau už vis šilčiausios 
garbe likosi 1945 metams 4— 
tų metų kovo 28-tą buvo 81 
laipsnis šilumos. *

Padėka
Noriu padėkavoti tam geram drau

gui Hartforde, kuris pranešė man 
apie giminaitį Masaitį. širdingai ačiū 
už pranešimą ir paaiškinimą kas link 
Masaičio mirties. Gaila, kad nepa
žymėjote savo antrašo. Julytė 
Devetsko, 261 Park Ave., Weehaw
ken, N .J. (75-77),

- Parsiduoda 103 akrų farma, su 
gyvuliais ir be 'gyvulių. Namas su 
daugiau kaip 7 kambariais, elektra 
ir šviesa per visą namą. Žemė,pro- 
duktinga! yra keletas vaismedžių ir 
miško apie 7 akerių. Randasi notoli 
dviejų miestų ir villages. Geras ke
lias, School busai eina pro namą. 
Kas nori geros farmos, prašomo 
rašyti laiškus, gausite pilnas infor
macijas. Priežastis pardavimo — ne- 
sveikavimas. L. J. Kasper, R.F.D. 1, 
Marcy, N. Y.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

i& CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LETMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten ISyck ir Maujer St«. 
BROOKLYN 6. N. Y. .

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

(80)

forma, 
prišta- 
Gcros

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp 19th St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-556!)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Parsiduoda 75 akrų, gera 
Savininkas verčiasi sūriais ir 
to kostumeriams miestuose, 
j pi aukos. Seni žmones, sūnus išva
žiuoja i miestų, todėl priversti par
duoti. 8 kambariai, maudynės, elek
tra, telefonas, 2 daržinės, upelis, 
ežero krantas, dideli vištininkai, ar
ti Middletown, N. Y. Kreipkitės j 
Fred Schoelkopf, Otisville, N. Y.

(75-76)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

** ----- padarau
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

Rei- 
esant ir 

tokio 
dydžio, kokio pa- 
gedaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampaa Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Iš senų 
• naujus 

lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

F. W. Shaiins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieen Ir Marcy ▲▼ea.)

B’KLYN, N. Y.

gtRiaušTff duona 
hSCHOLES BAKING 
| I ..■■..■.■■■m.w.-.-.Kia i i   —w

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
' Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valdydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, i krautuves
w 1 pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus*

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

višose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų Ilgy specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

L™"“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
‘ PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS'

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ




